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Sammanfattning 

Denna rapport går igenom projektet för ett inomhusodlingssystem med automatisk 
bevattning - Octagarden. Områden som presenteras är produktundersökning, 
skissning och sållning, materialval, kritisk granskning, utvärdering och slutsats 
med mera. Idén gick ut på att ta fram odlingsmöjligheter för människor med 
begränsad boyta. Resultatet blev ett modulärt och användarvänligt system med 
optimerad areaupptagning och därmed lämpat för små lägenheter. 
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Abstract 

This report is presenting the project of an indoor farming system with automatic 
watering – Octagarden. Areas that are covered in this report are product research, 
sketching and screening, choice of materials, result evaluation, and conclusion etc. 
The concept was to develop farming options for those with limited area of living. 
The result is a modular and user friendly system with optimized occupation of 
space, and therefore suitable for small apartments.  
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Förord  

Projektet har krävt mycket tid, tålamod och engagemang. Det har varit oerhört 
intressant och givande vilket har varit kritiskt för projektets framgång och 
överlevnad då det också har varit mycket krävande ända in i det sista.  

Ett stort tack till Hydrogarden och speciellt tack till Myles och Christopher från 
Hydrogarden som har bidragit mycket till projektet genom tips, råd och 
information om hydroponik som inte finns att hitta någon annanstans. Också tack 
för det ekonomiska stödet och det generella samarbetet. 

Och till sist tack till vår handledare Håkan som har delat vårt intresse för odling 
och främst hydroponisk odling. Tack för engagemanget, stödet, råden och tipsen. 
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Beteckningar 

 
Avlastare Den del på mittspännet som håller upp podarna. 

Bottenstruktur Den delen av ställningen som står på golvet. 

Hydroponik Paraplybegrepp över odlingssystem som fokuserar på att ge 
växter näring och stabilitet genom vatten och smart 
konstruktion istället för genom jorden. 

Hyllkonsol De delar som kopplas mellan bottenstrukturen och octarören 
och som håller upp hyllorna. 

Kapilärfilt Ett material som bidrar till spridningen av vattnet över hela 
bottenytan genom kapillärkraft. (E) 

Lecakulor Stenliknande kulor av keramik. 

Mittspänne De tvärgående fästena som säkrar octarören sidleds. 

Nät Nätet eller canvastyget (B) håller lecakulorna (C) och 
nätkrukan (G) på plats i poden. 

Octarör De rör som går vertikalt över större delen av ställningen. 

Ovanstruktur Den delen av ställningen som innehåller övergången från 
octarören och håller upp tanken ovanför podarna. 

Pod Hela krukan som växten sitter i (inkluderar botten- och 
toppkåpa (också kallad pod bak samt pod fram)). (A+D) 

Mittspänne Den tvärgående ribban som håller ihop ställningen sidleds.  

Ställningen Stålramen för hela produkten. 

Systemet Hydroponiska systemet och ställningen. 

Ytterspänne De fästen som sitter ytterst på ställningen som också håller 
upp podarna tillsammans med mittspännets avlastare. 
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1. Inledning 

Som examensarbete på 7,5 hp på CAD-teknikerprogrammet på Högskolan i 
Halmstad skapades projektet Octagarden baserat på intresset för odling. 
Förutsättningarna för odling har uppfattats som begränsad i stadsmiljö, då många 
lägenheter kräver smarta utrymmeslösningar och odling blir bortprioriterat. Detta 
resulterar även i en rad problem angående förutsättningarna för projektet då 
odling inomhus kräver att systemet som används är vattentätt och inte riskerar 
fuktskador. Även utrymmeseffektivitet och renlighet är en hög prioritering.  
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2. Frågeställning 

2.1 Syfte och mål 

Syftet med projektet under kursen Examensarbete inom maskinteknik på 7,5 hp är 
att påvisa kunskaper inom maskinteknik som har tillkommit de senaste två åren 
under CAD-teknikerprogrammet. 

Målet är att ta fram en produkt för privatpersoner som är intresserade av att odla 
egna grönsaker och örter inomhus av olika anledningar, och samtidigt inte låta 
systemet ta allt för stor plats i hemmet, varken area-, utseende- eller tidsmässigt. 

2.2 Avgränsning 

Projektets initiala uppdrag innefattade en skördemaskin eftersom skapandet av en 
maskin skulle vara en del av examensarbetet och för att påvisa kunskaper inom 
maskinframtagning, dock fick detta strykas från projektuppgiften då det skulle ta 
mycket mer tid än vad som fanns till för 7,5 hp. 

Projektet avgränsar även till odling av sallat eftersom olika sorters plantor har 
olika behov gällande typ av näring, näringsmängd, mängd ljus och annat vilket 
skulle kräva ytterligare tid för förundersökning. 

2.3 Teoretisk referensram 

Examensarbetet grundar sig Fredy Olssons Principkonstruktion samt 
Primärkonstruktion. Med hjälp av denna metod ska en ny produkt kunna tas fram 
men även vidareutveckla befintliga produkter. Genom att olika produktförslag tas 
fram vägs de sedan mot kriterier med olika prioritet för att avgöra vilket förslag 
som är bäst lämpat. Därefter tas produktens olika delar fram med komponenter 
och unika delar. Därpå tas även ritningar, materialval samt tillverkningsmetod 
fram. Slutligen görs en kostnadsberäkning. Vanligtvis görs även en CE-märkning 
vilket inte kommer vara nödvändigt för detta projekt då den inte innefattar någon 
maskin. (Olsson 1985) 

2.4 Metodbeskrivning 

Arbetets gång för detta projekt har delats upp i två delar – prinicpkonstruktion 
samt primärkonstruktion. Principkonstruktionsdelen innefattar 
kriterieuppställning, vickning av kriterier, POME-matris, produktförslag, 
utsållning och utvärdering. Kriterieuppställningen delar upp krav och önskemål 
som sedan värderas genom en kriterievickning som ska vara till hjälp vid 
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utsållningen av produktförslagen. Kriterierna läggs även in i en POME-matris för 
att skapa en bättre överblick hur det påverkar process, omgivning, människor och 
ekonomi.  

Primärkonstruktionen innefattar komponent- och materialval, primärprodukt, 
analyser och ritningar. När komponenterna tas fram avgörs också vilka delar som 
är unika och behöver tillverkas eget. Med hjälp av materialvalen och 
primärprodukten kan analyser göras för att avgöra hållfastheten och hur produkten 
kommer att påverkas. Slutligen görs ritningar som fastställer produkten och gör 
den redo för tillverkningskonstruktionen. (Olsson 1985) 

Nedan följer ett flödesschema över hur Fredy Olssons metod kommer att 
tillämpas. 

 

Produktdefinition och produktundersökning 

- Beskrivning av produkten med olika matriser samt kriterier, samt 
undersökningar kring marknad och tidigare produkter görs. 

Produktförslag och utvärdering 

- Framtagning av lösningsförslag och utsållning av dem baserat på kriterier 
(men även sunt förnuft per Olssons metod). 

Presentation av valt produktförslag 

- En beskrivning av det bäst lämpade förslaget görs. 

Principkonstruktion 

Produktdefinition och 
produktundersökning 

Produktförslag och 
utvärdering 

Presentation av valt 
produktförslag 

Primärkonstruktion 

Analys av produktdelar 

Val av komponenter 

Detaljkonstruktion av 
unika delar 

Sammansättning till 
primärprodukt 
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Analys av produktdelar 

- Avgöra vilka delar produkten består av samt vilka delar som kan köpas in 
som färdiga komponenter.  

Val av komponenter 

- Göra ett komponentval med beskrivning och kostnad. 

Detaljkonstruktion av unika delar  

- Avgöra hur resterande delar ska se ut mer i detalj samt bestämma material. 

Sammansättning till primärprodukt 

- Sammanställa alla delar och skapa ritningar, samt göra ett förslag till 
lämpliga tillverkningsmetoder. 
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3. Genomförande 

Innan projektet sätts igång behöver viss research göras inom området för att 
säkerställa att beslut fattas med vetenskapliga grunder. 

3.1 Gantt-schema 

En uppskattning över arbetsfördelning gjordes i stil av ett Gantt-schema. Schemat 
finns tillgänglig under bilaga 2. Det finns även ett schema över den faktiska 
arbetsfördelningen.  

3.2 Förstudier 

3.2.1 Hydroponiska system 

Odlingsmetoden som kommer att användas kallas hydroponik vilket är ett 
paraplybegrepp över flera olika metoder varav några få kommer att presenteras 
nedan. Överlag går metoderna ut på att inte behöva använda sig av jord som 
näringsmedium eller för stabilitet hos växten. Näringen tillsätts i vattnet och 
stabliteten utgörs ofta av stenliknande material (så som lecakulor eller perlit) eller 
annat poröst material (så som torv eller stenull). En annan viktig del av odling är 
att rötterna behöver syre vilket vanligtvis tillförs till växten genom vattnet eller 
genom att jorden runt rötterna torkar upp och då får tillgång till luften. Att tillsätta 
syre i vatten görs genom antingen syrestenar som bubblar vattnet eller att vattnet 
får tumla runt så att syre tillsätts från luften. Teorier om att tillsätta syre i vattnet 
genom att spä ut H2O2 visar sig vara felaktiga då utspädd H2O2 i vattnet inte ger 
extra syre (O2 i gasform) utan syrejoner (O-2) vilket är en oxidation som istället 
kan skada rötterna. (Texier 2013) 

I och med att hydroponik oftast görs inomhus och med stillastående vatten är det 
väsentligt att skydda vattenbehållaren från ljus vilket annars gynnar tillväxt av 
alger som trivs i varm och ljus miljö. (Texier 2013) 

Deep water culture 

Metoden går ut på att odla växterna i nätkrukor försänkta i ljustäta vattenbehållare 
där en del av rötterna hänger i luften och en del av rötterna är försänkta i vatten 
med tillsatt syre och näring. Syretillförseln sker oftast genom syrestenar som är 
nedsänkta i vattnet men också genom de luftexponerade rötterna som kan ta till 
syre direkt från luften. Vattnet är dock stillastående vilket ökar risken för alger. 
(Texier 2013) 
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Ebb and flow 

Också känt som flood and drain är ett system där man översvämmar växternas 
rötter med näringstillsatt vatten och sedan dränerar behållaren för att rötterna inte 
ska börja ruttna och för att låta rötterna ta upp syre från luften. Vattnet får även 
god syretillsättning då det tumlar runt och exponeras frekvent av luften. Hur ofta 
och hur länge rötterna ska vara vattenförsänkta beror på många faktorer bland 
andra odlingsmedium, näringskoncentration, typ av planta, plantstorlek, hur 
snabbt vattnet tillsätts och dräneras och så vidare. (Texier 2013) 

Nutrient film technique (NFT)  

Denna metod fungerar genom att vatten med näring flödar tunt över en plastfilm i 
en vagt sluttande konstruktion som nätkrukor eller stenullskuber står på och suger 
upp vattnet. Veckningen skapar turbulens vilket bidrar till spridning av vattnet 
sidleds och en större exponering av syret i luften. Det är vanligt att man även har 
en duk under krukorna för att garantera spridningen av vattnet genom 
kapilärkraften. (Texier 2013) 

3.2.2 Laborationer 

Då hydroponik för tillfället är mer utav en hobbyaktivitet i den privata sektorn 
(där de flesta konstruktioner sätts ihop av delar från den lokala järnhandeln) finns 
det sparsamt med vetenskapliga källor som bekräftar ett optimalt system. 
Experiment gjordes genom att använda färdigodlade kruksallater från mataffären i 
ett egenbyggt hydroponiskt system för att avgöra mängden vatten, mängden 
näring samt frekvensen av bevattning för just kruksallat. Även tester med fröer av 
samma sorts sallat i torvbricketter gjordes för att avgöra om dessa två stadier i 
plantans liv kan frodas i samma system. 

3.2.3 Växtens livscykel 

När ett frö ska gro krävs en fuktig och ljus miljö, dock ej för varm miljö. Detta 
steg i livet brukar ske inomhus på våren innan man väljer att planetera ut plantan i 
trädgårdslandet. Även i hydroponisk odling används nätkrukor ofta med ett 
gromedium som lätt håller vatten men som också är poröst nog att känsliga rötter 
kan tränga sig igenom. När fröet har fått skott ska plantan sen flyttas till ett 
ordentligt hydroponiskt system där rötterna når näringslösningen. (Texier 2013) 
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3.2.4 Marknad 

Målgruppen för denna produkt är som tidigare nämnt människor med antingen 
befintligt eller nyväckt intresse för odling men som tidigare inte har haft så bra 
möjligheter till odling hemma. Idag kan man köpa små och effektiva 
odlingssystem som får plats med mycket på liten yta, men som kostar en hel del 
och dessutom inte går hand i hand med inredningen hemma. Exempelvis Ikeas 
satsning Indoor Gardening där det minsta kitet för odling med ljusamatur, åtta 
krukor, odlingsmedia samt gödning kostar 899 kr. Alternativt finns ett kit med 45 
krukor på tre våningar, inklusive odlingsmedia vilket kostar 2738 kr. Eller så 
använder man sig av en hemmagjord metod genom att använda innerkrukor med 
jord och sår några fröer i och driver upp plantorna på fönsterbrädan, vilket heller 
inte är särskilt estetiskt tilltalande. (Ikea 2017) 

Produkten är till för de människor som samtidigt som de har ett sug och ett driv 
för att producera något eget att vara stolt över heller inte har tid att pyssla och 
övervaka tillväxtprocessen konstant, som dessutom vill producera mer än bara lite 
grann. Uppskattningsvis kostar Octagarden 4000-5000 kr då en snabb 
kostnadsberäkning för komponenterna samt övrigt material för ett enda system 
blir max 2000 kr (se kapitel 3.8). Däremot är kostnaden beräknad att halveras för 
komponenterna och materialet då beräkningarna baserades på endast ett system 
vilket innebär att mängdrabatt inte räknas med, samt att ingen 
konkurrentjämförelse har gjorts för att avgöra det bästa komponent- eller 
materialpriset. 

3.2.5 Patentundersökning 

En kontroll på Svensk Patentdatabas visar att det inte finns mer än ett tiotal patent 
över hydroponiska system varav två av dem är i bruk i skrivande stund. 
Produkternas utformning är heller inget som är i stil med hur projektet har 
utformats. (Pilebro & Strand 2017) (Lindberg & Oy Ukonvaaja 2011) (Henttonen 
1999) (Weister Sjölund & Morin 2015) (Van Gemert & Kers 2016) (Wiss 1994) 
(Torle 2014) 

3.2.6 Historik 

Den hydroponiska tekniken har använts i tusentals år och det finns målningar 
föreställande Babylons hängande trädgårdar som skulle ha använt sig av 
hydroponisk odling. Förr användes det dock mer i forskningssyfte för att 
undersöka vad för ämnen en växt behöver för att frodas på en mer vetenskaplig 
nivå och så har det varit fram till ungefär 40-/50-talet då man mer kommersiellt 
började odla grönsaker. Sen dess har det varit tyst framtill 80-talet då uppsvinget 



 
GENOMFÖRANDE 

    

10 
 

för hushållsbruket var i huvudsak egenproducering av medicinska och tropiska 
växter, speciellt i Holland. Nu däremot med de ökande trenderna inom 
miljömedvetenhet och hälsa överlag har lösningar för att förenkla odling hemma 
kommit upp, men det är fortfarande en ganska färsk marknad som kan utforskas. 
(Texier 2013) 

Slutsatsen till researcharbetet är att det finns ingenting just nu som kombinerar 
kvantitativ produktion med låg volym. Utbudet är antingen krukor där odlingsytan 
motsvarar ett A4-papper i area med automatisk bevattning, kontra den mer 
kvantitativa odlingen som samtidigt är också mer skrymmande med till exempel 
14L-hinkar per planta. Dessa är mer inriktade för fruktbärande plantor än något 
annat. Men de grundläggande principerna samt nackdelar och fördelar hos dessa 
produkter har varit till grund för de primära idéerna. (Texier 2013) (Ikea 2017) 

Tidigare metoder för rengöring i befintliga system har förlitat sig på 
användningen av väteperoxid (H2O2) och någon svag syra till rengöring. Då kör 
man igenom utspädd väteperoxid genom systemet en gång först och sedan en 
gång med syran (exempelvis citronsyra) och till sist en gång med enbart vatten. 
Denna metod ska räcka för en adekvat rengöring innan nästa skörd. (Siez 2017) 

3.2.7 Intervju 

Ett studiebesök gjordes hos Hydrogarden (Britta Sahlgrens gata 8B, 421 31 Västra 
Frölunda) för att bland annat undersöka möjligheter till inköp av komponenter och 
rådfråga om information som annars inte har varit lättillgänglig. Myles Siez som 
är anställd på Hydrogarden bidrog med kunskaper om hydroponik. (Siez 2017) 

3.3 Produktdefinition 

Produkten  
Uppdrag Användnings-

område 
Produkt Produkt-

enheter 
Produktdel 

      
Egenförsörjd 
odlingskärl 

Mat Odlingsplats Yttre kärl         

Inre kärl -> -> -> Dräneringssystem 

Tank -> -> Filter Ställning 
Vatten-
ledningar -> Fästen Behållare Fästanordningar 

Ljusamatur Amatur Reglage Lock Vattenanslutning 

  Ljuskälla Pump Ställning   

  Kablar 
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Processen - Produktens uppgift är att tillgodose växternas basbehov (ljus, vatten, 
näring) för att skapa frodig tillväxt som sedan ska skördas enkelt med maskin där 
skörden effektivt hamnar i ett förvaringsutrymme. 

 
Omgivning - Produkten är bäst lämpat för användning i bostäder där utrymmet är 
sparsamt då den är utrymmeseffektiv, bland annat för personer utan tillgång till 
annan odlingsplats som exempelvis kolonilott. Den kan placeras var som helst 
inom lägenheten men är produkten högre än 1,5 meter bör den förankras mot en 
vägg. 

Människan - Odlare = subjekt, akusativobjekt. Övrig famlj = akusativobjekt, 
positivt dativobjekt. Grannar = negativt dativobjekt, positivt dativobjekt. 

Ekonomin - Produkten bör inte överstiga marknadspris och ha relativt låg 
underhållskostnad, då den inte borde kosta mer än vad det gör att odla utomhus. 
Ursprungskvalitet säkerställer att senare underhåll inte kommer vara påfrestande 
ekonomiskt. 
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3.3.1 Primär produktundersökning och kriterieuppställning 

Kriterieuppställning 

Process 
1. Självgående skördemaskin K 

 
Omgivning 

2. Areaupptagning är inte större 1m2 K 
3. Vattentät i anslutningar K 
4. Elsäkrad K 
5. Tyngpunkt som är lägre än halva höjdmåttet från basen K 
6. Passa sallat K 
7. Ha sallatuppsamlingsplats K 
8. Modulär Ö 
9. Utbytbara delar Ö 
10. Överensstämma med nuvarande inredningsmode Ö 

 
Människa 

11. Användarvänlig lämpat en 10-åring K 
12. Underhållsvänlig lämpat en 10-åring K 
13. CE-märkt K 
14. Ergonomiskt riktig enligt arbetsföreskrifter (buller och lyft) Ö 

 
Ekonomi 

15. Så energisnål som möjligt Ö 
16. Ej överskrida nuvarande (2017) marknadspris Ö 

 

Kriterievickning 

Matrisen är hämtad från Fredy Olssons metod och ska här avgöra vilken 
prioritetsordning önskemålen har. Kraven är alla lika viktiga och ska därmed inte 
vickas. 

Raden och kolumnen jämförs och om radens kriterie är viktigare än kolumnens 
kriterie ska värdet i den korsade rutan vara 2. Är det däremot tvärtom blir värdet 
0. Är de lika viktiga är värdet 1. Därefter vägs korrektionsfaktorer in för att 
balansera värdena för att få fram ett värde som kan översättas till 
utsållningsmatrisen. 
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POME-matris 

Denna sekvens av produktdefinitionen är för att lättare avgöra hur de olika 
kriterierna påverkar varandra vilket kommer att vara till hjälp under arbetets gång. 
POME-matrisen finns att tillgå under bilaga 3. 

3.3.2 Sekundär produktundersökning och kriterieuppställning  

Tidigt i projektets gång bestämdes det att projektet om ett hydroponiskt system för 
odling inomhus med begränsad yta och med automatisk skördning skulle kräva 
mycket mer tid än vad som fanns tid för på 7,5hp. Därmed valdes skördemaskinen 
bort och fokus skulle istället ligga på enbart odlingssytemet. 
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Kriterieuppställning 

Process 
 
Omgivning 

1. Areaupptagning är inte större 1m2 K 
2. Vattentät i anslutningar K 
3. Elsäkrad K 
4. Tyngpunkt som är lägre än halva höjdmåttet från basen K 
5. Passa sallat K 
6. Modulär Ö 
7. Utbytbara delar Ö 
8. Överensstämma med nuvarande inredningsmode Ö 

 
Människa 

9. Användarvänlig lämpat en 10-åring K 
10. Underhållsvänlig lämpat en 10-åring K 
11. Ergonomiskt riktig enligt arbetsföreskrifter (buller och lyft) Ö 

 
Ekonomi 

12. Så energisnål som möjligt Ö 
13. Ej överskrida nuvarande (2017) marknadspris Ö 

 

Kriterievickning  

Se förklaringen till matrisens uppbyggnad under ”3.3.1 Primär 
produktundersökning och kriterieuppställning”. 
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POME-matris 

Den uppdaterade versionen finns i bilaga 3. 

3.4 Idégenerering 

Nedan följer hur processen för framtagningen av projektet. Fler skisser finns 
under bilaga 1. 

3.4.1 Första utsållningen 

 
Grovskissning gjordes för att ta fram alternativ till förhållningen i projektets olika 
delar. Det beslutades också att dessa designer inte skulle påverka kriterielistan och 
därmed sållades de bort enbart på grund utav utseende och erfarenheter. 
Odlingsyta (O), vattentank (V) och uppsamlingsplats (U). Observera att panel (P) 
och skärverktyg (S) inte längre är aktuella för projektet. 
De överkryssade förslagen i bilden ovan kom inte vidare i utsållningsprocessen. 

3.4.2 Andra utsållningen 

Nästa våg av produktförslag utgick från förslagen från första utsållningen och fler 
detaljerade förslag kom fram. Andra utsållningen gjordes med hjälp av en matris tagen 
ur Fredy Olssons Princip- och primärkonstruktion och förklaras längre ner i denna del av 
rapporten. 
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Förslag 1 

Vatten leds genom rör med hjälp av gravitationen och tas upp i podarna genom 
ventiler på röret. 
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Förslag 2 

Minimal väggmonterad ställning som inte syns utifrån särskilt mycket. Vatten är 
tänkt att ledas genom slangar. Nästan enbart podar utgör designen. 

 
Förslag 3 

Väggmonterad ställning som i sig ska vara en del av designen och som tillåter 
mycket förändringar till podarnas position och placering. Vatten är tänkt att ledas 
genom rör (som ställningen i så fall skulle vara gjord av) eller genom slangar. 
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Förslag 4 

Ställning liknande en stege som är lätt flyttbar och tillåter mycket variation i 
användandet. 

 
 

Förslag 5 

Ställning liknande mikrofonstativ som tillåter ännu mer variation i användandet. 
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Förslag 6 

Podar som kopplas in i varann med en fot i botten. Vattentillförsel är tänkt att ske 
genom slangar. 

 

Förslag 7 

Ställning gjort på vertikala rör som bildar ett oktagon-mönster. Vatten är tänkt att 
ledas genom slangar som mellankopplas till ventiler som också håller ihop 
ställningen.  
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3.4.3 Utsållningsmatris 

Utsållning av fördjupande skisser gjordes med hjälp av en matris. Viktfaktorn är i 
kommande matris ”n” och tillsammans med ”g” (troligt utfall) multipliceras till 
”t” för att ta fram bästa värdet med högst trolighet till bra resultat. 
Originalmatrisens högsta värde för ”n” var 5 men ändrades till 10 i detta fall för 
att göra tydligare skillnader mellan resultatet av önskemålens prioritetsvärden. 

Produktförslag 7 blev det förslag som beslutades att utvecklas. Efter detta stadie 
användes Catia V5 för att mer noggrant se hur alla komponeter sitter tillsammans.  

kriterier/önskemå
l 

 

Ideal/maxima
l lösning förslag 1 förslag 2 förslag 3 

 
n g t g t g t g t 

K1 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K2 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K3 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K4 10 5 50 3 30 3 30 3 30 
K5 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K9 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K10 10 5 50 2 20 3 30 2 20 
Ö6 7 5 35 3 21 3 21 3 21 
Ö7 6 5 30 4 24 2 12 2 12 
Ö8 5 5 25 4 20 2 10 2 10 
Ö11 7 5 35 5 35 5 35 5 35 
Ö12 5 5 25 5 25 5 25 5 25 
Ö13 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
Total 

 
65 505 56 430 53 418 52 408 

Medel 
 

5,00 38,85 4,31 33,08 4,08 32,15 4,00 31,38 
Median 

 
5 50 5 30 5 30 5 30 

Beslut 
    

3 
 

4 
 

5 
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kriterier/önskemål 
 

förslag 4 förslag 5 förslag 6 förslag 7 

 
n g t g t g t g t 

K1 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K2 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K3 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K4 10 3 30 4 40 5 50 5 50 
K5 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K9 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
K10 10 4 40 3 30 2 20 5 50 
Ö6 7 1 7 4 28 4 28 5 35 
Ö7 6 1 6 2 12 4 24 5 30 
Ö8 5 1 5 1 5 1 5 5 25 
Ö11 7 5 35 5 35 5 35 5 35 
Ö12 5 5 25 5 25 5 25 5 25 
Ö13 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
Total 

 
50 403 54 430 56 442 65 505 

Medel 
 

3,85 31,00 4,15 33,08 4,31 34,00 5,00 38,85 
Median 

 
5 35 5 35 5 35 5 50 

Beslut 
  

6 
 

3 
 

2 
 

1 
 

3.5 Materialval 

Stål 

Konstruktionen kommer att innehålla fler olika delar som utgör ställningen som är 
tänkta att svetsas ihop och med det i åtanke är stål lättast att bearbeta. Stål är även 
hållfast mot tyngder vilket är bra i detta sammanhang eftersom varje pod kommer 
att innehålla drygt en halvliter lecakulor samt några deciliter vatten. 
Konstruktionen är även tänkt att användas som en möbel, lösningen för att 
fastställa och motivera materialet var att ta inspiration från möbel företag med 
liknande struktur.  Kan återvinnas. (Björk 2015) 

Aluminium 

I ställningen ska spännen fästas horisontellt för att delvis stabilisera och samtidigt 
ge upphängningsmöjligheter till podarna. Aluminium är en lätt metall i proportion 
till sin styrka och den går även att gjuta i stora upplagor vilket gör det billigt att 
producera då det kommer krävas 20 delar för en komplett produkt. Kan 
återvinnas. (CES EduPack 2016) 
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PVC 

PVC är en vanlig plast som tillverkas i stora volymer. Det används bland annat till 
rör, golv, höljen, regnkläder, skor, leksaker och saker inom sjukvården. Fördelar 
med detta material i detta sammanhang är att det har ett lågt pris, låg densitet, 
fuktresistent, bra långtidshållfasthet och resistent mot mikroorganismer. Det har 
en gång i tiden varit miljöfarlig men utvecklingen de senaste åren har fått bort en 
del av de problemen och idag är den till och med återvinningsbar. (Bruder 2012) 
(Naturskyddsföreningen 2017) 

PET 

PET har ganska bra mekaniska och termiska egenskaper. Den är dimensionsstabil, 
kan komma i flera färger, men beständigheten mot alkohol, syror och vatten på 80 
grader är dålig. Kan återvinnas. (Bruder 2012) (Naturskyddsföreningen 2017) 

ABS 

ABS-plast är en plast med mängder av användningsområden, bland andra 
skyddshjälmar, kåpor och även höljen till hushållsapparater. Den är helt ofarlig så 
länge det inte tillsätts farliga ämnen för att ändra dess egenskaper. I kombination 
med ovannämnda egenskaper samt dess förmåga att ta åt sig färger väldigt bra är 
detta material väldigt populärt inom barnleksaksindustrin. Kan återvinnas. (Bruder 
2012) (Naturskyddsföreningen 2017) 

3.6 Tillverkningsmetod 

Några detaljer i projektet består av egentillverkade delar. Alla delar som är gjorda 
i plast är tänkta att produceras med hjälp av formsprutning då det både är billigast 
och ger snyggast resultat med tanke på formens enkelhet. (CES EduPack 2016) 
Ställningen ska tillverkas av bockade stålrör som svetsas ihop sen rundar av alla 
skarpa kanter och sen ytbehandlas. (CES EduPack 2016) Vattentankarna tillverkas 
med hjälp av rotationsgjutning eftersom formerna är för komplexa för att kunna 
skapas med hjälp av formsprutning, skulle man i så fall skapa en delningslinje och 
sedan friktionssvetsa fast halvorna skulle det bli kritiskt att det inte blev några 
läckor någonstans. Dessutom skulle den processen kräva fler steg och därmed bli 
dyrare. (CES EduPack 2016) Mitt- och ytterspännena ska gjutas i aluminium och 
ytbearbetas. (CES EduPack 2016) Av ekonomiska skäl tillverkas hyllorna av 
spånskivor som sedan täcks med faner för att se ut som riktigt trä. 
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3.7 Detaljkonstruktion 

Efter att den slutgiltiga designen har fastställts ägnas denna del åt att deklarera 
samt beskriva de komponenter som utgör produkten.   
 

Unika detaljer Antal (st) Standardkomponenter Antal (st) 
Octarör 4 M4x16 20 
Ovanstruktur 1 Mutter M4 20 
Bottenstruktur 1 6mm slang 3x560 (mm) 
Hyllkonsol 2 Replacement fabric insert for 6mm filter 8 
Mittspänne 7 6mm Top Hat genomförare 28 
Yttrespänne 6 Kran 6mm 3 
Pod bak 8 CoCoMat inklusive Rot Kontroll Disk  8 
Pod fram 8 

  Vattentank 2 
  Tanklock 2 
   

3.8 Kostnadsberäkning 

Detta är en grov prisuppskattning då bland andra Hydrogarden fungerar som en 
mellanhand för deras komponenter och många produkter som köps in genom dem 
skulle få en mycket lägre inköpspris om inköpen sker direkt från grossist. Denna 
prisuppskattning gjordes enbart för att ge en generell bild övre 
komponentkostnader med en del marginal. Beräkningen är baserat på vad som 
krävs för att bygga enbart en Octagarden. 

Pumpen är en komponent som det finns många olika varianter på och kräver 
finlirstestning för att optimera bullernivån utan att ge onödigt bra kapacitet 
gällande pumphöjd eller flödesvolym. 

Angående kapillärmattan av kokosfiber dimensioner som är den dubbla av vad 
som får plats i varje pod men tanken är att de ska beskäras både i tjocklek och 
längd för att anpassas till restriktionerna. I framtiden ska den ersättas med en 
lämpligare produkt som inte behöver efterbearbetas på samma sätt. 

Filtret från Autopot säljs även på Hydrogarden men då i ett kit tillsammans med 
en filterhållare. Många produkter som Hydrogarden har till försäljning kommer 
från Autopot vilket också är ett alternativ för mer lämplig återförsäljare som 
erbjuder bättre priser. 
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Hydrogarden Hydrogarden.se 

Antal Styckpris Artikelnummer Namn Beskrivning 

3 (560mm) 5 (kr/m) 0051 6mm slang 
Gummislang med ytterdiameter på 6mm och 
väggtjocklek på 1mm. 

28 14,00 kr 0053 
6mm Top Hat 
genomförare Gummibussning med yttermåtten 18x15mm. 

3 29,00 kr 0472 Kran 6mm Ventil med yttermåtten 40x22x15mm. 

2 149,00 kr - 
CoCoMat inklusive Rot 
Kontroll Disk 

Kokosfibermatta med en tjocklek på 50mm 
som tillsammans med ett lager koppartyg. 

1 399,00 kr - 
Hydor Seltz Universal 
Pump 

Pump med kapacitet på 700L/h och 1,15m 
pumphöjd. 

     

Autopot Autopot.co.uk 

Antal Styckpris Artikelnummer Namn Beskrivning 

8 2,50 kr 
PF905/GOLF/M

ATERIAL 
Replacement fabric 
insert for 6mm filter Plastfilter med måtten  25x25x14mm. 

     

Clas Ohlson Clasohlson.com 

Antal Styckpris Artikelnummer Namn Beskrivning 

20 20,90 kr 11-2137-416 M4x16 - 

20 16,70 kr 11-1128-4 Mutter M4 - 

     
Summa 1 948,00 kr 
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3.9 Strukturell analys  

För att säkerställa och motivera materialvalen så användes arbetsbänken 
”Generative Structure Analysis” då virtuella laster och restriktioner mellan 
komponenter kan simuleras för att effektivt lokalisera spänningskoncentrationer 
och dess storlek. Nedan följer de delar som ansågs nödvändiga att se över då 
handberäkningar skulle bli för krävande. Samtliga spänningar visades ligga under 
sträckgränsen med marginal. Detta kan användas till grund för fortsatt optimering 
utanför denna rapport. 

Ställning  

Nedan visar bilden ställningen som är belastad med 6 kg högst upp på ställningen 
för att simulera ovanstrukturen med en fylld vattentank. För att simulera ett pålagt 
vridmoment är även det övre hyllplanet lastat med 6 kg då den ska användas som 
avlastningsyta och där med kan ha stor påverkan vad gäller vridmoment i basen.  

 

  

Last 6+6 kg, största spänningen 40,8 MPa. Förflyttningen är försumbar. 
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Avlastare  

Avlastarens uppgift som nämnts tidigare i rapporten är att hålla poden stabil i 
ställningen men samtidigt vara simpel nog att underlätta förflyttning när det 
önskas. Precis som med ställningen laster och restriktioner lagts in för att simulera 
vad den utvalda delen känner av – i detta fall upphängning av pod. För att skapa 
en säkerhetsfaktor antas vikten på poden vara 5kg istället för 1kg och alltså ger en 
säkerhetsfaktor på 5. Materialet är gjutet aluminium. 

  

Last 5kg placerad ytterst för att simulera extremfall. Största känning 34,7MPa. Förflyttningen är 
försumbar. 
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Tyngdpunkt 

 

Bilden visar tyngdpunkten när den är som högst då ovantanken är fylld och bottentanken är tom. 

Då vattentanken väger 6kg när den är fylld och är även placerad högst upp på 
ställningen fanns det en risk att tyngdpunkten skulle ligga förbi basens räckvidd 
och där med välta. Med hjälp av Catia lokaliserades tyngdpunkten för hela 
produkten. De färgade linjerna illustrerar tyngdpunktslinjerna i produkten och där 
de möts finns tyngdpunkten.  
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4. Resultat 

Nedan följer en granskning av resultatet från arbetet. 

 

4.1 Slutsats 

Slutprodukten för denna etapp blev en modulär ställning med individuella podar 
och två stycken 6L-vattentankar. Produkten är i detta skede ett skelett som är redo 
att fyllas med liv. På grund av projektets längd fanns det inte utrymme att vidare 
undersöka och optimera produkten. Det finns många komponenter som behöver 
undersökas över en längre tid för att till fullo optimeras (exempelvis 
vattentillförseln för att optimera tillväxt, vilket i sin tur påverkar vattentankens 
kapacitet, vilket i sin tur påverkar vikten och lasten för ställningen). Därför är 
detta resultat enbart en början till en mer raffinerad produkt. 

Det kan dock argumenteras att det går att räkna ut och parametrisera fram mer 
exakta resultat men sådana kunskaper inom flödes- eller partikeldynamik har ej 
erfordrats. 
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4.2 Utvärdering 

4.2.1 Vattentank 

Mängden vatten är baserat på en kvalificerad gissning grundat i privat erfarenhet 
av odling. Detta projekt kräver mer tid för testning för att avgöra exakta mängder 
vatten som olika sorters plantor behöver i detta system. Den produkt som väljs att 
skickas tillverkningskonstruktionsstadiet kan innehålla sex liter vatten i varje tank, 
och ska försörja åtta podar med vatten. Fördelen med mycket mängd vatten är att 
det är lättare att reglera pH-värdet, vilket förändras under tiden det interageras 
med växten och näringen. 

Konstruktionen av vattentanken är anpassat för användarvänligheten. Med 
tanklocket på ovansidan tillåter det bland annat en enkel justering av pH-värdet, 
vattenpåfyllnad och näringspåfyllnad utan att störa designen. Locket smälter ihop 
med nivån av hyllplanet (på överdelen) vilket tillåter att hyllan inte behöver flyttas 
på när småjusteringar görs samt att det inte stör utseendet. Dock vid byte av vatten 
och rengöring (vilket rekommenderas att användaren gör var tredje vecka) måste 
både hyllplan och tank lyftas ur. Riktad flödesväg för vattnet sker genom att 
bottenytan är lutad en grad vilket garanterar att en vattensamling inte sker när 
vattennivån är låg. Enkel förflyttning med handtag av tankarna är möjlig med 
hjälp utav de inåtbuktade handtagen. Detta blir en billig konstruktion då samma 
tankkonstruktion kan användas både som toptank och som bottentank. 

4.2.2 Ställning 

Med respekt till kravet moduläritet har ställningen delats upp i tre huvuddelar – 
ovanstruktur, bottenstruktur och octarören. Samtliga fästs med infattade ändar 
som går att tillöka både i höjd och bredd. 

Bottenstrukturen är konstruerad för att delvis ha en avlastningsyta på de avtagbara 
hyllkonsolerna och den nedre vattentanken ska placeras på den undre hyllan. 
Basens huvudfunktion är att hålla octarören i korrekt position (tillsammans med 
mittspännena) samt hålla hela konstruktionen stabil.  

4.2.3 Pod och nätkruka 

Poden består av två delar – den främre och bakre delen. Den bakre har i uppgift 
att fästa tillflödes- och avrinningsslangar samt hålla kapillärfilten, lecakulor och 
nätkorgen. Den har även en flat sida där ett filter ska fästas, och för att samla upp 
överflödigt vatten samt underlätta avrinning. Den koniska formen möjliggör en 
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mer ekonomisk formgjutning då det finns släppvinklar för formsprutning. 
Inskjutningarna på sidorna är för att enkelt hänga på och av poden på avlastarna. 

Den bakre delen är utformad som ett lock för att hålla allt på plats samt täta för 
eventuellt överflöd av vatten som en säkerhetsmarginal. Storleken på poden 
räknas vara adekvat då det varken är större än vad som är nödvändigt eller mindre 
än vad som krävs. 

Nätkrukan som finns på insidan är lagom stor för en sallat eller krukört när den är 
i dess fullväxta stadie såväl som när den gror från frö. Nätkrukan gör även plantan 
lätt transportbar från en plats till en annan om man exempelvis skulle behöva 
rengöra systemet. Utrymmet runt nätkrukan är anpassat för utfyllnadsmedium som 
håller hela nätkrukan på plats mot kapilärfilten. 

4.2.4 Mitt- och ytterspänne 

Spännenas huvudsakliga uppgift är att hålla octarören på plats samtidigt som de 
fungerar som upphängning för podarna. Beroende på spännets placering har de 
olika utformning – ska det bära upp en pod på var sida om en kolumn är det ett 
mittspänne, ska det bära upp en pod på endast en sida av en kolumn är det ett 
ytterspänne. Mittspännet sätts ihop av två unika delar – spänne och avlastare. 
Dessa förekommer i dubbla uppsättningar i assemblyn. Avlastaren kan tas bort om 
utrymmet inte används för en mer stilren estetik. Ytterspännet består också av två 
delar men båda delar är väsentliga för att konstruktionen alls ska kunna hållas 
uppe. 

4.2.4 Odlingsmedium 

Torv som odlingsmedium framför bland annat stenull är just på grund utav dess 
egenskaper att hålla vatten och näring utan att dränka rötter, och för att stenull är 
lite hälsoskadligt. Inget utav dessa material är återbrukbart då de är för sköra för 
att rengöras från gamla rötter. 

Användningen av lecakulor framför något annat fyllnadsmaterial är för att det har 
lagom storlek i förhållande till resten av produkten. Det är även återbrukbart då 
det kan spolas av för att rengöras från växtrester, näring och alger. Dessutom är 
det billigt att köpa in samt är lätt att få tag på hos alla blomsterbutiker och de 
flesta mataffärer. 
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4.2.5 Användning 

Systemet är självgående med hjälp av en pump och en timer för pumpen. Det enda 
som behöver kontrolleras och skötas av användaren är påfyllnad av vatten och 
näring (cirka en gång per dag/varannan dag) och byte av vatten (helst varje vecka 
men var tredje vecka fungerar) samt kontroll av pH-värde varav det finns olika 
verktyg att köpa till. 

4.2.6 Rengöring 

Rengöringen görs genom att koppla ihop alla slangar med ventiler och tankar 
utanför podarna och köra igenom vatten med tillsatt väteperoxid och någon svag 
syra (exempelvis citronsyra) vilket är tillräckligt för att vara säker på att systemet 
är rent för en ny skörd. Podarna kan rengöras i diskmaskin och lecakulorna samt 
kapilärfilten kan ligga i ett bad av utspädd väteperoxid och sen sköljas av. 
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Bilaga 2 – Gantt-schema 

Gantt-schema för det planerade arbetet 

Vecka 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Datum 
27/3
-2/4 

3/4-
9/4 

10/4-
16/4 

17/4-
23/4 

24/4-
30/4 

1/5-
7/5 

8/5-
14/5 

15/5-
21/5 

22/5-
28/5 

Produktdefinition   
        Produktförslag och 

utvärdering 
 

    
      

Val av komponenter 
   

    
    

Analys av delar 
   

    
    Detaljkonstruktion 

av unika delar 
    

      
  

Primärprodukt 
      

  
  

Materialval 
   

        
  Kritisk granskning 

av resultat 
  

    
  

    
 

Redovisning    
       

  

Rapportskrivning 
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Gantt-schema för den faktiska arbetsfördelningen 

Vecka 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Datum 
27/3
-2/4 

3/4-
9/4 

10/4-
16/4 

17/4-
23/4 

24/4-
30/4 

1/5-
7/5 

8/5-
14/5 

15/5-
21/5 

22/5-
28/5 

Produktdefinition   
        Produktundersöknin

g 
 

  
       Produktförslag och 

utvärdering 
 

          
   

Val av komponenter 
     

    
  

Analys av delar 
  

              
Detaljkonstruktion 
av unika delar 

   
          

 
Primärprodukt 

       
  

 
Materialval 

     
    

  Kritisk granskning 
av resultat 

  
              

Redovisning   
       

  

Rapportskrivning 
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Bilaga 3 – POME-matris 

Primär-POME 

livsperiod 
kravområde 

process omgivning människa ekonomi 

alstring 

forskning 1 3, 4, 6, 9, 10 12, 13, 14 15, 16 

produktplanering 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 11, 12, 13, 14 15, 16 

produktframtagning 1 5, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 16 

framställning 

beredning 1 3, 9     
anskaffning 1 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10   16 

tillverkning 1 3, 4, 5, 8, 9, 10 13, 14 16 

montering 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 13 16 

kontroll 1 3, 4, 5, 8, 9 11, 12, 13, 14   
lagring   9     

avyttring 

förpackning 1 2, 5, 7, 8, 9   16 

distribuering 1 2, 3, 4, 7, 8, 9 13, 14 16 

lagring 1 2, 5, 7, 8, 9   16 

försäljning 1 2, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 16 

brukning 

köp 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 11, 12, 13, 14 15, 16 

hemtransport 1 2, 5, 7, 8, 9 13, 14 16 

installering 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 11, 12, 13, 14 15 

användning 1 3, 4, 5, 6, 7, 10 11, 12, 13, 14 15, 16 

underhåll 1 3, 4, 6, 7, 8, 10 11, 12, 13, 14 15, 16 

förvaring 1 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14   
kvittbildning 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 13, 14 16 

eliminering 

hämtning 1 2, 5, 7, 8, 9 13, 14 15, 16 

borttransport 1 2, 5, 7, 8, 9 13, 14 15, 16 

återvinning 1 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 13, 14 16 

förstöring     13, 14   
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Sekundär-POME 

livsperiod 
kravområde 

process omgivning människa ekonomi 

alstring 

forskning   3, 4, 6, 9, 10 12, 14 15, 16 

produktplanering   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14 15, 16 

produktframtagning   5, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14 15, 16 

framställning 

beredning   3, 9     
anskaffning   2, 3, 4, 6, 7, 9, 10   16 

tillverkning   3, 4, 5, 8, 9, 10 14 16 

montering   2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10   16 

kontroll   3, 4, 5, 8, 9 11, 12, 14   
lagring   9     

avyttring 

förpackning   2, 5, 7, 8, 9   16 

distribuering   2, 3, 4, 7, 8, 9 14 16 

lagring   2, 5, 7, 8, 9   16 

försäljning   2, 8, 9, 10 11, 12, 14 16 

brukning 

köp   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14 15, 16 

hemtransport   2, 5, 7, 8, 9 14 16 

installering   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14 15 

användning   3, 4, 5, 6, 7, 10 11, 12, 14 15, 16 

underhåll   3, 4, 6, 7, 8, 10 11, 12, 14 15, 16 

förvaring   2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14   
kvittbildning   2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 14 16 

eliminering 

hämtning   2, 5, 7, 8, 9 14 15, 16 

borttransport   2, 5, 7, 8, 9 14 15, 16 

återvinning   3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 14 16 

förstöring     14   
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Bilaga 4 – Ritningar 

Ritningsnummer 

1. Sammanställning Octagarden 
2. Sammanställning pod 

a. Pod fram 
b. Pod bak 

3. Sammanställning ytterspänne 
a. UndreYS 
b. ÖvreYS 

4. Sammanställningen mittspänne 
a. Avlastare 
b. Spänne 

5. Sammanställning vattensystem 
a. Vattentank 
b. Tanklock 

6. Hyllkonsol 
7. Bottenstruktur 
8. Ovanstruktur 
9. Octarör 
10. Topshelf 
11. Shelfwood 
12. Foot 
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Item No. Quantity Part Number
1 1 UndreYS
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Item No. Quantity Part Number
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