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Sammanfattning
Projektgruppen har fått i uppdrag att ta fram ett produktutvecklingskoncept utifrån
en befintlig produkt ur ErgoSafe AB:s sortiment. Det finns ett stort intresse för
höj- och sänkbara glasräcken där krog och restaurangbranschen dominerar.
Uteserveringar försedda med ClickitUp är inte lika utsatta vid sämre
väderförhållanden, vilket ger möjlighet till längre och fler besök.
ErgoSafe har identifierat en betydande anledning till varför försäljningen inte har
gått som befarat, som beror på att flertalet kommuner förbjuder ingrepp i
markbeläggningen. Examensarbetet kommer att bistå ErgoSafe i deras arbete för
att förenkla tillväxten i försäljningen genom att ta fram en modulanpassad variant
som inte kräver markingrepp.
Abstract
The project group has been commissioned to produce a product development
concept based on an existing product called ClickitUp from ErgoSafe AB’s
product range. The market has shown a great interest for height adjustable glass
railing. Where the restaurant and tavern sector is dominant.
An outdoor seating provided with ClickitUp are not as vulnerable to adverse
weather conditions which is likely to result longer visits and more visits since it
will prolong the outdoor season.
ErgoSafe has identified a significant reason the sales have not been going as good
as planned, since most municipalities prohibit intervention in the ground around
the restaurants. This thesis aims to assist ErgoSafe AB in their work to simplify
the growth of sales by developing a modular variant that does not require ground
intervention.
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1. Inledning
Detta kapitel beskriver projektets bakgrund, uppdragsgivare, syfte, mål samt
avgränsningar.
1.1 Bakgrund
Klimatet på en uteservering är ytterst beroende av väder och vind. Detta tas oftast
även med i restaurangbesökets helhetsintryck. ErgoSafe har därför designat
ClickitUp, en produkt som ger restaurangägare möjlighet att reducera vädrets
påverkan och erbjuder en bättre miljö på sina uteserveringar.
Design i symbios med funktionalitet är något som motiverat ErgoSafe under deras
verksamma år. Deras produktsortiment har en gemensam nämnare, vilket är “glas
i rörelse”. ErgoSafe tog för några år sedan fram en produkt som de kallar för
ClickitUp, ett höj- och sänkbart glasräcke utrustat med en semiautomatisk
gasfjäderteknik, byggt i aluminiumprofiler som är avsedd för uteservering, altan
och balkong. (ErgoSafe, 2017)
Produkten har visat sig vara populär på marknaden, men det finns mer att önska.
ErgoSafe menar att de gått miste om stora delar av försäljning på grund av
kommunernas olika regelverk när det kommer till byggnation kring
uteserveringar. Det finns exempelvis en motsättning i att göra ingrepp i
markbeläggningen, vilket stoppat en eventuell affär. Detta med anledning av att
ClickitUp i dagsläget fästs med bult i markbeläggningen. Med denna fakta till
hands har ErgoSafe försett projektgruppen med ett uppdrag om att ta fram en
fristående lösning kombinerat med en integrerad bänk. Detta i hopp om att kunna
sälja sin produkt även på de platser då bygglovet råder.
1.2 Företaget
Projektet har utförts i samverkan med ErgoSafe AB. ErgoSafe AB tillverkar och
levererar eldrivna skjutluckor av hög kvalitet till receptioner, sterilcentraler och
restauranger huvudsakligen i Sverige, Danmark och Norge. Under åren har en
mängd olika kundanpassade lösningar växt fram och en del av dem, såsom Drivethrough luckan, ingår idag i ErgoSafes standardsortiment av eldrivna skjutluckor.
ErgoSafe strävar alltid efter att möta kundens och därmed marknadens behov.
Detta synsätt har lett fram till att produkterna ClickitUp Standard och ClickitUp
Balkong har utvecklats. De eldrivna skjutluckorna förmedlar en känsla av
säkerhet och ergonomi medan ClickitUp och de vertikala glaspartierna
kännetecknas av dess design och flexibilitet.
1.3 Problembeskrivning
ErgoSafe har fått stort intresse för ClickitUp, men försäljningen tros ha begränsats
på grund av kommunernas olika regelverk vad gäller byggnation kring
uteserveringar. Faktumet att räcket idag bultas i marken anses vara en stor
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bidragande faktor. Examensarbetet kommer att fokusera på att ta fram en
fristående lösning.
1.4 Syfte
Examensarbetets syfte är att för ErgoSafes räkning utveckla ett modul-anpassat
koncept av produkten ClickitUp med integrerad bänk, avsedd för uteserverings
bruk. Slutprodukten skall inte kräva ingrepp i markbeläggningen.
1.5 Mål
1.5.1 Projektmål
På grund av projektets begränsade löptid är målet att kunna presentera ett i teorin
fungerande koncept i avseende på både design och funktion, verifierat med hjälp
av analysverktyg. Målet är att göra förarbetet av produktutvecklingsprocessen så
att ErgoSafe efter projektets slut arbeta vidare för att inleda
prototyptillverkningen.
1.5.2 Effektmål
Detta examensarbete är ämnat för att assistera ErgoSafe i sin utmaning som
innefattar att expandera marknaden för ClickitUp. Produkten skulle vara en
lösning för de restauranger som är begränsade att investera i dessa på grund av
avsaknaden av bygglov. För ErgoSafe skulle produkten tillföra ett alternativ för
kunden som besitter rätten att använda sig av denna typen av produkter. Men än
viktigare ett alternativ för de som inte besitter bygglov. Ergosafe kommer
förhoppningsvis att öka sina chanser till försäljning.
1.6 Avgränsningar
Projektägaren har endast uttryckt krav om att ClickitUp sektionen inte får
förändras i utseendet men att skruvfickorna får utnyttjas som varit att det
resulterande modulkonceptet skall stå fritt samt att den skall inneha en integrerad
bänk.
Beställningskomponenter:
•

Fötter

•

Lämpliga fästelement till de framtagna lösningarna (skruv, bult etc.)

•

Vattentank

Beräkningar:
Vindlastsberäkningarna är baserade på vindstyrkor på 20 meter per sekund i
uppfällt läge.
Kraftberäkningen inifrån är baserade på att konstruktionens motverkande moment
om 450 Newtonmeter och skall vara tillräckligt för att kompensera för att en
människa exempelvis behöver ta stöd med en arm eller hand mot glasskivan.
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Projektet avsäger sig ansvar vad gäller eventuella patentintrång och överlämnar
ansvaret till ErgoSafe om de efter projektets slut vill gå vidare med produkten.
1.7 Intressenter
Här redovisas projektets intressenter, som på något vis kommer att beröras av
arbetet. Vid denna intressentanalys identifieras och rangordnas de olika
intressenterna.
Tabellen som sammanställts berör kärn-, primär- och sekundära intressenter, där
de primära är direkt kopplade till projektet. De sekundära intressenterna är
individer eller grupper som från en utomstående synpunkt och kan komma dra
nytta av projektets resultat. Övriga intressenter skulle exempelvis kunna vara
kunder till restaurangen som investerat i produkten. De behöver inte vara direkt
intresserade då de inte har något intresse av produkten eller resultatet av detta
arbete, utan endast drar nytta av dess produktens positiva effekter.
En stor tyngdpunkt för projektgruppen i detta skede av produktutvecklingen är att
beröra kärnintressenten som är ErgoSafe, då de i ett senare tillfälle kan komma att
fortsätta arbetet med detta projekt och gå från koncept till verklighet.
Intressentöversikten återfinnes i bilaga A.
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2. Metod
Detta kapitel berör metoder och verktyg avsedda för konstruktion och
produktutveckling som projektet arbetat enligt.
2.1 Produktutvecklingsmetod
Projektgruppen har valt att använda sig av delar av Professor Fredy Olssons
processmodellsmetod som han kallar för ”Systematisk Konstruktion” (Olsson,
1976). Metoden kommer att användas för princip- och primärkonstruktion i
kombination med en ytterligare metod av Pahl & Beitz (Cross, 2008).
Kombinationen av dessa metoder lämpar sig väl utifrån projektets tidsram samt
komplexitet men även enligt de förväntade utmaningar som projektgruppen står
inför. Produktmålet är djupt beroende av design och formspråk, därför har
designverktyg inkluderats.
Olssons metod bygger på en nedbrytning av produktutvecklingsprocessen i fem
olika konstruktionsdelar:
1. Produktalternativstudie
2. Principkonstruktion
3. Primärkonstruktion
4. Tillverkningskonstruktion
5. Slutkonstruktion
Detta projekt nyttjar endast princip- och primärkonstruktionsetapperna då
projektets tidsram anses vara för stram för att arbeta med helheten. Metoden
medför effektivitet då det snabbt går från att vara en idé till något som är
tillverkningsbart. Projektgruppen kommer således även arbeta med fortlöpande
FEM-analyser och simuleringar med hjälp av CATIA V5, för att i ett så tidigt
skede av utvecklingsfasen som möjligt uppdaga konstruktionsmässiga brister.
2.1.1 Dokumentation
Dokumentation är viktigt i alla projekt. Det tillåter projektmedlemmar och
intressenter att gå tillbaka till tidigare stadier i projektet för att inte glömma bort
tankar och idéer.
Dokumentation är viktigt att ha vid sammanställning av rapport där man kan
återfinna tabeller, utvärdering etcetera. (Olsson, 1985).
2.1.2 Konceptgenerering
Det är mycket effektivt att under konceptgenereringsfasen använda papper och
penna. Det underlättar dokumentation och kommunikation. "Papper och penna är
de viktigaste redskapen vid konceptutveckling och för att lösa
konstruktionsproblem. När vi ritar på papper skapas en direkt länk mellan
tankarna i hjärnan och det visuella intrycket av bilden vi ritar." (Holmdahl, 2010).
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2.1.3 Datorstödd Design
En stor del av konstruktionsfasen har sin grund inom datorstödd design.
Begreppet omfattar tillvägagångssätt då man använder ett datorprogram för att
skapa, analysera, optimera eller modifiera en design. Programmet som använts är
Catia V5R20. Progamet används för att skapa 3D-konstruktioner utifrån skisser
som tagits fram under konceptgenereringsfasen.
2.1.4 Pahl & Beitz’s konstruktionsprocess
Metoden som används för idégenereringsfasen är Pahl & Beitz’s fasmodell för
konstruktion (Cross, 2008). Metoden är uppdelad i fyra faser;
•

Förtydligande av uppgiften: Samla information om de krav och
begränsningar som skall införas i lösningen.

•

Konceptuell design:
o Etablera funktionsstrukturer
o Sök efter lämpliga lösningsprinciper
o Kombinera till konceptvarianter

•

Utformningsdesign: Konstruktören/designern klargör layouten och
formulären för att utveckla en teknisk produkt eller ett system i enlighet
med tekniska och ekonomiska överväganden.

•

Detaljerad design: Fastställa form, dimensioner och ytegenskaper för alla
enskilda komponenter och hur dessa samspelar med varandra. Sedan
omprövas genomförbarheten med avseende på de angivna materialen,
tekniken samt den ekonomiska aspekten.

Förtydligande av uppgiften
I denna fas hämtas information om uppgiften som skall göras. Problemet
analyseras och specifikationer som definierar produktens funktioner och
egenskaper samt begränsningar tas fram. Det är dessa som utgör grunden i
produktutvecklingen och leder utvecklingen till andra faser av processen.
Lösningen på olika problem kan variera. Därför kan revision och modifiering av
de ursprungliga specifikationerna göras.
Konceptuell design
De konceptuella lösningarna skall vara förankrade i specifikationerna samtidigt
som att de inte skall vara detaljerade. Den konceptuella fasen inleds genom att
bestämma funktioner, delfunktioner samt hur de relaterar till varandra. Vilka är
nödvändiga då det finns krav på produktens funktion. Enklare skisser tas fram i
denna fas, och kan kombineras för ytterligare varianter. De olika varianterna
betygsätts enligt en utvärderingsmatris. Här tas hänsyn till övergripande
dimensioner, genomförbarhet, ekonomi samt vikt.
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Utformningsdesign
Utgångspunkten för denna fas är resultatet från de konceptuella resultaten.
I utformningsdesignen fastställs en slutgiltig design och konstruktion som
resulterar i ett slutgiltigt koncept. I denna fas definieras relationer mellan
komponenter, dimensioner och dess geometriska form. Här ifrån kan konceptet
testas mot striktare specifikationer om så önskas.
Detaljdesign
I den sista fasen av Pahl & Beitz’s konstruktionsprocess definieras den slutgiltiga
geometriska formen, dimensioner och ytegenskaper. Detta görs med fördel i ett
databaserat konstruktionsprogram, i detta fall Catia V5 och Keyshot 5. Här byggs
produkten upp utifrån föregående fasers skisser till en tredimensionell
konstruktion i datorn. Det förenklar verifieringsarbetet, då man med effektivitet
kan beräkna hållfasthet, estimera vikt, samt undersöka olika material för att sedan
estimera en materialkostnad. Se bilaga B för konstruktionsprocessen.
2.2 Verktyg
2.2.1 Konkurrensanalys
Efter skissetappen utfördes konkurrensanalys. Detta för att få en inblick hur
konkurrenter löst liknande utmaningar. Konkurrensanalysen sker först efter att
skissarbetet är slutfört, för att minimera risken att gruppen påverkas av de
befintliga lösningarna. Målet med analysen är att identifiera styrkor och svagheter.
(Tonnquist, 2008).
2.2.2 Analys och simulering
Med hjälp av CAD modellerna kan beräkningar och simuleringar göras. Detta för
att säkerhetsställa att konstruktionen klarar av de krafter som modellen i
verkligheten förväntas utsättas för.
2.2.3 Visualisering
3D-visualisering handlar om att generera ett verklighetsintryck genom att
definiera materialegenskaper på de olika delarna, vilket i sin tur ger en bild av hur
produkten kommer se ut med just de materialegenskaperna. Programmet för 3Dvisualisering som använts är Keyshot 5. För att få en balans mellan konstruktion
och design används programmen parallellt.
2.2.4 Kompassen
Kompassen är en guide i designprocessen som kan vara till hjälp vid navigering i
designarbetet. Obunden av vilket problem man möter kan kompassen underlätta
under hela processen. Att hitta svar på de sex frågorna: var, hur, varför, när, vad
och vem blir då ett hjälpmedel för att komma vidare i designprocessen (Bergman
2015). Se bilaga C.
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Figur 2.1 Kompassen, (Bergman, 2015)

2.2.5 Funktionsanalys
Framtagning av en produkts uppgift, aktiviteter och egenskaper från dess mest
primära syfte till minsta tänkbara irritament. Funktionsanalysen har som ämne att
underlätta arbetet genom att gå igenom och analysera krav och önskemål på
produkten. Funktionsanalysen fungerar med att funktionerna delas upp i Verbsubstantiv-klass-gräns, där klasserna vägs i Huvudfunktion (H), Delfunktion /
Nödvändiga funktioner (N) och Stödfunktion / Önskvärda funktioner (Ö)
(Bergman, 2015).
2.2.6 Persona
Personas beskriver en fiktiv person som skall ge fördel till att öka fokus på
användarna, deras intressen krav och behov. De imaginära karaktärerna gör det
enklare att utgå från användarens perspektiv och dess situation. Egenskaperna
specificeras hos produkten med hjälp utav att utgå från användarens fiktiva
karaktär, syfte och behov (Cooper, 2008). Se bilaga D.
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3. Teoretisk referensram
Detta kapitel behandlar projektets teoretiska bakgrund.
3.1 Bygglov
En stor del till att projektarbetet existerar är för att det finns lagar och regler som
begränsar användningen och investeringsmöjligheter i glasräcket. Restauranger
och caféer som har uteservering och är intresserade av att investera i ett smart
glasräcke för en behagligare miljö, kan begränsas av det lagar som
byggnadsnämnden inom kommunen upprättat. Bygglovslagarna kan se olika ut
beroende på vilken kommun man befinner sig i. Ett riksdags beslut hänvisar till att
kommunerna själva har ansvar för planläggning samt ha en översiktsplan som
omfattar hela kommunen. (Svensk författarsamling, 2017).
Detta har resulterat i att kommunerna satt upp vägledande dokument med
riktlinjer och råd för uteserveringar. Byggnadsnämnden i Halmstad skriver att en
allmän plats utgörs av ytor mellan kvarter, detta kan vara gata, torg, park eller
liknande. Allmänna platserna ägs oftast av kommunen och skall vara tillgänglig
för allmänheten. Det skrivs också att en uteservering definieras av en uppställning
av bord och stolar eller bänkar som placeras på marken och innesluter ett område,
där dess inhägnad skall avgränsas mot omgivningen i form av staket.
Byggnadsnämnden i Halmstad definierar att bygglov krävs vid följande:
•

Inhägnad med en höjd som överstiger 0,8 m.

•

Fast tak, markis eller parasoll som inte går att fälla in och/eller har
stödben.

•

När tak, markiser eller parasoller inte fälls in dagligen och därmed får en
varaktig karaktär. (Byggnadskontoret, 2017)

Bygglov krävs alltså vid räcken som överstiger 0,8 meter inom Halmstads
kommun, vilket innebär att bygglov krävs för ClickitUp då dess standardmått
överstiger 0,8 meter vid nedfällt läge. Det framgår även att ingrepp i
markbeläggningen är inte är tillåtet. Vilket innebär att räcket oberoende av dess
höjd är otillåtet om det kräver infästning i markbeläggning.
Det nuvarande glasräcket, ClickitUp, kräver fixering på ytan det är placerat på. I
Halmstad är det otillåtet att fixera produkten direkt i markbeläggningen, men kan
exempelvis fästas i ett trädäck som i sin tur står utan ingrepp.
De allmänna råd och riktlinjer skiljer sig som tidigare nämnt från kommun till
kommun. Det är därför viktigt att kunden är medveten om vilka regler som finns i
gällande kommun.
3.2 Frakt & Miljö
Världen står inför krävande utmaningar när det kommer till hantering av lager,
logistik och transport. Det handlar om allt striktare miljökrav, där målet för
fraktbolag är att på kort tid reducera miljöpåverkan och samtidigt kostnaden för
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godstransporter. Slutkonsumenterna har högre krav på miljöansvar gentemot
leverantörer. Idag förlitar branschen sig på att aktivt kunna hantera transportnät,
och man följer fasta tidtabeller och förfaranden för att följa och vara så effektiv
som möjligt. Men en stor del av en effektiv godstransport handlar om att
effektivisera den faktiska utnyttjandegraden jämfört med maximal lastkapacitet
(Sternberg, Hagen, Paganelli, & Lumsden, 2010).
Godstransport har idag en direkt påverkan på miljön då transporternas utsläpp av
koldioxid står för över 14 % av globala växthusgaser (Stern, 2007).
ErgoSafe levererar sina produkter med hjälp av ett externt fraktbolag, Schenker
AB. Det ligger i ErgoSafes intresse att planera för att kunna frakta sina produkter
på ett effektivt sätt. Det för att reducera kostnader samt att spara på miljön. Det
strävas därför efter att bryta ner produkter för att utnyttja plats på ett så effektivt
sätt som möjligt. I detta fallet har det varit fördelaktigt att bryta ner produkten i tre
kollin. Det underlättar således även vid montering då det hade blivit för tungt för
två montörer att placera ut modulerna utan redskap. Att ha möjlighet att bryta ner
produkten resulterar även i en smidigare transportflöde vid reparationer.
Schenker AB certifierade är certifierade enligt ISO 14001, en standard som är ett
miljöledningssystem. Denna standards mål är att uppnå en god balans mellan
ekonomi, miljö och samhälle för att standardisera en hållbar utveckling. Fördelar
med certifiering inom ISO 14001:
“Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:
• Ökad processeffektivitet
• Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
• Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader
för avfallshantering
• Ökad andel förnybara resurser och system
• Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
• Ökad kompetens i organisationen
• Ökad dialog mellan organisation och intressenter”
(Svensk Standard, Detta är ISO 14001, 2017)
En ökad dialog mellan Schenker och intressenter bidrar till färre
missuppfattningar som leder till bättre lösningar och ett effektivare samarbete. I
och med certifieringen blir också ErgoSafe indirekt involverade i ett bra
miljöledningssystem, till skillnad från om det hade fraktat sina produkter av ett
företag som idag inte har någon certifiering.
3.3 Material
Konceptet skall med hänsyn utvecklas i linje med produkten ClickitUp. Den
består av stödprofiler av aluminium och är sammankopplade av två glasskivor.
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3.4 Säkerhetsstandarder
ClickitUp är CE märkt och godkänd enligt EN 12 600:2002 samt EN-1090.
EN 12 600 är en standard som genom en testmetod med pendel för enstaka plana
glasrutor för användning i byggnader enligt Svensk Standard (Svensk Standard,
2003). ErgoSafe har även certifierat sig mot SS EN-1090, där Svensk Standard
(2015) lyder;
“I denna Europastandard specificeras krav för utförande av aluminiumbärverk för
att uppnå hög mekanisk bärförmåga och stabilitet, brukbarhet samt beständighet”
(Svensk Standard, 2015). Vilket visar på att ErgoSafe tänk de kombinerade
egenskaperna för både glas och aluminiumprofiler. Denna information har gjort
att projektet inte behöver ifrågasätta eller tvivla på ClickitUps säkerhet och
egenskaper.
3.5 Beräkningar
För att säkerhetsställa att produkten klarar av säkerhetskraven som specificerats i
kravspecifikationen krävs beräkningar inom strömning såväl som
momentberäkningar. Beräkningarna är gjorda med hjälp av nedanstående formler.
3.5.1 Bernoullis ekvation
Bernoullis ekvation beskriver hur förhållandet mellan flöde, hastighet och tryck i
vätska eller gas.
1

𝑃𝑠 = 2 𝜌 ∙ 𝑢2 (Vogel, 1994)

(4–1)

Ps (stagnationspunkt) = Tryck [Pa]
𝜌 = Luftens densitet [kg/m3]
u2 = Luftens hastighet [m/s]
3.5.2 Motståndsmoment
𝐻

𝑦2

𝐻

𝑀 = 𝑃𝐵 ∫0 𝑦 𝑑𝑦 = 𝑃𝐵 [ 2 ] =
0

M = Moment [Nm]
P = Tryck från föregående ekvation [Pa]
B = Bredd [m]
H = Höjd [m]
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𝑃𝐵𝐻 2
2

(4–2)

4. Utvecklingsprocessen
Detta kapitel redogör för projektgruppens arbete som har varit relevant för att
uppfylla projektets syfte och mål.
4.1 Förstudie
Det första steget i projektet är att utvärdera huruvida projektet i sig har en
tillräckligt ingenjörs- och designmässig förankring samt att det med säkerhet
skulle resultera i tillräckligt examensunderlag. Avgränsningar specificerades för
att anpassa projektets omfång så att tidsramen anses vara rimlig. Dessa
bekräftades sedan under möten med ErgoSafe och med handledare.
4.1.1 ClickitUp
Glasräcket ClickitUp Standard är produkten som projektarbetet baseras på.

Figur 4.1 ClickitUp Standard glasräcke
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4.1.2 Konkurrenter
ErgoSafe har idag mönsterskydd på sin produkt ClickItUp. Men är inte ensamma
på marknaden. Idag finns det en marknad bestående av olika typer av glasräcken,
allt från fasta, rörliga, höj- och sänkbara, mobila, icke mobila etcetera. ErgoSafe
är dock ensamma om att inte ha en stödprofil eller motvikt längs med glaset.
ClickitUp har endast två parallella glasskivor som styrs vertikalt med gasfjädring.
Detta till skillnad från en svensk konkurrent, Svalson (Svalson, 2017), Som har ett
höj- och sänkbart glasräcke som använder motvikt för att reglera höjden. Det som
gör ClickitUp unik är att dess konstruktion inte kräver en stödprofil som blockerar
sikten. Detta medför att dess helhetsdesign anses vara mer konkurrenskraftigt.
Meissl är en konkurrent med huvudkontor i Schweiz. Meissl är av högsta intresse
för projektet då de redan utvecklat ett glasräcke kombinerat med sittplatser.
Produktens kärna utgörs av en robust bottenplattekonstruktion. Enligt Meissl är
produkten simpel att placera ut med hjälp av en pallyftare (Meissl, 2017). Detta är
en produkt utvecklad för nya förutsättningar, precis vad ErgoSafe vill införa i sitt
sortiment.
4.2 Kravspecifikation
På grund av den stora friheten projektgruppen fått gentemot projektägaren så har
det beslutats om att ta fram en egen kravspecifikation, för att kunna utvärdera
projektet i efterhand.

Tabell 4.2 Kravspecifikation
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För att tillfredsställa kravet om en tilltalande design krävs det att projektets
kärnintressenter är överens.
4.3 Utförande av Principkonstruktion
Detta avsnitt visar på hur projektgruppen har gått tillväga med utförandet av
metoden. Pahl & Beitz’s process överlappar med de fundamentala principerna
från princip- och primärkonstruktion av Fredy Olsson.
4.3.1 Förtydligande av uppgiften

Tabell 4.3 Funktionsanalys (Bergman, 2015)

Projektet startar med att klargöra vilka krav, funktioner och önskemål som
intressenterna har på projektet. En annan viktig specifikation för projektet har
varit funktionsanalysen, som redogörs nedan.
Det finns en balansgång mellan effektiv transportering, simpel montering och
effektiv reparation. Ju färre huvudkomponenter desto enklare montering, men det
skulle även ha en negativ påverkan på transporteringseffektiviteten, då man med
fler komponenter får större möjlighet att stapla komponenter. Effektiv reparation
bygger på att det helst skall gå att byta ut en trasig del-/huvudkomponent på plats.
Då det inte är möjligt är det önskvärt att kunna transportera så få komponenter
som möjligt till verkstaden för minsta möjliga miljöpåverkan samt ur en
effektivitetsaspekt. Det beslutades därför att produkten skall fraktas i tre kollin
bestående av tre huvudkomponenter:
•

Stödbur

•

Sittbänk

•

ClickitUp med monterat ryggstöd
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4.3.2 Konceptdesign
Detta steg inleds med en idégenereringsfas där enkla skisser genereras utefter
kravspecifikationen, kombinerat med verktygen Kompassen och Personas. Här
kombineras de tre huvudkomponenterna i olika utformningar.

Figur 4.4 konceptgenerering

Efter de grundliga skisserna valdes koncept 7, 3 och en sammanslagning av 5 och
4. Vilket resulterade i 3 olika koncept. Dessa koncepten vägdes sedan mot
varandra i en utvärderingsmatris (Cross, 2008) se bilaga E. Koncept 3, samt 5 och
4 slopades då de antingen resulterade i ett utseende som inte var tillräckligt
tillfredställande eller på grund av att de riskerade att påminna om konkurrenters
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produkter. Koncept 7 fick högst poäng i utvärderingsmatrisen och kvalificerade
sig till vidareutveckling.

Figur 4.5 Konceptgenerering
ryggstöd

Figur 4.6 Koncept 1
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Figur 4.7 Koncept 2

Figur 4.8 Koncept 3
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4.3.3 Utformningsdesign
En sammanvävning av de olika skissförslagen genererade i den slutgiltiga
sammansättningen av komponenter, dimensioner, förhållande och dess
geometriska form.

Figur 4.9 konceptgenerering

4.3.4 Detaljdesign
Skissen fördes över till Catia där den konstruerades i 3d. Produkten är uppdelad i
tre huvudkomponenter, ryggstöd, bänk och bur.
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Figur 4.10 Huvudparter i CAD

Figur 4.11 CAD - Produkten från sidan
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4.4 Materialval
4.4.1 Sittyta
Sittytan har varit en punkt som diskuterats. För att uppnå en lång livslängd,
underhållningsfrihet samt ur ett design- och helhetsperspektiv är det av stor vikt
att undersöka olika material. Materialen som diskuterats är trall av naturligt
kärnvirke, kompositträ samt plast. Materialet skall klara utomhusmiljö med höga
fukthalter. Materialet utsätts för slitage och bör därför ha en hård yta.
Trallvirke är ett billigt material, men livslängden i förhållande till
underhållsfriheten ifrågasätts. Det är inte intressant att använda ett impregnerat trä
då det inte går i linje med ErgoSafes miljöpolicy. Ett obehandlat trä måste
kontinuerligt oljas in för en rimlig livslängd, vilket inte stödjer punkten om
underhållsfrihet.
Kompositträ är ett dyrt material. Det är underhållsfritt och har ett ytskikt som är
mycket tåligt. Den nya generationen av kompositträ består av stora dela
återvunnet material.
Plast är underhållsfritt men är ur miljömässig synpunkt diskuterbar. Utvärderingen
av materialen grundar sig på fyra kategorier:
•

Utseende

•

Funktion

•

Livslängd

•

Ekonomi

Se utvärderingen i bilaga F.
4.4.2 Bur
ErgoSafe är specialiserade på att arbeta med aluminium och är motiverade att
fortsätta att arbeta med detta då materialet är effektivt att återvinna. Detta
medförde att materialvalet för kärnan i konstruktionen blev enkelt. Materialet som
valts heter EN AW 6063 T6 som har en sträckgräns på 170 MPa och en densitet
på 2,70 g/cm3 (EO Stål AB, 2017).
4.5 Analys
Vid analys av aluminiumburen uppdagades det att konstruktionen utsattes för
höga spänningar på mitten av sektionen. Det lades då till ytterligare två stycken
stödreglar för att sprida ut spänningarna över större ytor. Se bilaga G.
4.5.1 Livscykelanalys
Efter beslut av material sammansattes en livscykelanalys för produkten, för att i
stora drag ha möjlighet att utläsa produktens miljöpåverkan, samt i vilket led av
tillverkningskedjan man bör fokusera sitt förbättringsarbete. Livscykelanalysen
finnes i sin helhet i bilaga H.
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5. Resultat
Detta kapitel redogör ingående komponenter och genomgående resultat.
5.1 Komponentbeskrivning
Resultatet av produkten har resulterat i tre huvudkomponenter vilket representerar
bur, bänk och ryggstöd där delkomponenter motsvarar funktionsstöd, fästelement,
vinkeljärn, modulhållare, sidostycke, fötter och vattentank.

5.1.1 Fästelement
Fästelement nummer ett lokaliseras i ytterkanterna på buren. De skruvas både i
bur och bänk. Tanken med fästelementet är att bänken skall vila på klossen och
ligger i anknytning till buren, och leda krafter vertikalt genom stagen och foten
ner till marken. Varför det ser ut som det gör är för att detta även skall vara
justerbart. Det handlar näst intill alltid ojämna underlag vilket innebär att det bör
gå att justera modulen. Klossen skall finnas i olika höjder, för att ge möjlighet att
justera bänkens vinkel separat från bur och ClickitUp-sektionen, som justeras med
hjälp av justerbara fötter.
Vinkeljärnet fäster funktionsstödet med ClickitUp-räcket och modulhållaren håller
ihop modulerna när de ställs ut bredvid varandra. Sidostycket är en kåpa som
bistår i att begränsa insyn av den inre konstruktionen från sidan.

Figur 5.2 Fästelement 2

Figur 5.1 Fästelement 1
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Figur 5.4 Vinkeljärn

Figur 5.3 Modulhållare

5.1.2 Vattentank
Projektgruppens stora utmaning utgjordes i att uppnå kraven och önskemålen som
avsåg säkerheten då produkten hade krav om att klara av en vindstyrka på 20m/s,
samtidigt som att den skulle vara effektiv att både frakta och montera. Det första
kravet återspeglar vid första anseende att den måste vara tillräckligt tung, medan
de andra två pekar på att den skall vara tillräckligt lätt för att hanteras.
Konkurrentanalysen resulterade i ytterligare begränsningar, då projektet inte får
vara för likt konkurrenternas.
Vi diskuterade olika material, däribland sand, sten, betongplatta. Men för att
tillfredsställa kraven och önskemålen beslutades att det bästa alternativet är att
integrera en tank inom burkonstruktionen som fylls på plats. Detta medför att
transport och montage blir går smidigt och ändå klarar av säkerhetskravet.
Målgruppen är restauranger och caféer, som båda har tillgång till vatten.
5.1.3 Bur
Buren består av 22 stag och är kärnan i konstruktionen, där en vattentank skall
vara centrerad i mitten för att addera vikt. Man fäster även bänken genom
fästelement som är framtagna av projektgruppen som är lokaliserade på
ytterkanterna och i mitten av konstruktionen.
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Figur 5.5 Bur med fästelement

Figur 5.6 Bur med vattentank
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5.1.4 Bänk
Bänken består av tre stödprofiler. Dessa profiler är till för att fästa brädorna, men
också för att ge stadga till konstruktionen. De två ytterprofilerna har en ugeometri, för att ge en bekväm utformning på bänken. Geometrin bidrar även till
att brädorna skruvas underifrån och är dolda. Fästelementen monteras från
utsidan.

Figur 5.7 U-profil till bänk

Mittenprofilen har en ihålig konstruktion där brädorna träs igenom. Denna profil
är till för att motverka svikt i brädorna. Profilen har även ett värde ur en semantisk
aspekt, då den separerar bänken på mitten och ger en indikation på att det är en
bänk avsedd för två personer.
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Figur 5.8 Mittenprofil till bänk

Figur 5.9 Fullständig bänk
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5.1.5 Ryggstöd
Ryggstödet är byggt med samma riktlinjer som bänken. Två ytterprofiler som
brädorna och ClickitUp-räcket fäster i. Mittenprofilen har ingen funktion i detta
fall utan är där för att följa formspråket på produkten.

Figur 5.10 Ryggstöd

5.1.6 Funktionsskydd
Funktionsskyddet är placerat precis ovanför bänken och fäster med hjälp av
vinkeljärn in i ClickitUps profiler. Funktionsskyddet är framtaget för att förhindra
att ägodelar trillar ner, att exempelvis kuddar utsätts för väta, som kan rinna ner
längs med glasen. Den förhindrar även att lösa föremål kläms och skadar
glasskivan vid nedfällning. Även här återfinnes mittenprofilen för att följa
formspråket på omliggande geometri. Detta med målet om att produkten skall
förmedla ett samlat helhetsintryck.

Figur 5.11 Funktionsskydd
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5.2 Slutgiltigt resultat
Ett slutgiltigt resultat blir följden av en sammansättning av alla komponenter. Där
funktioner och krav som tidigare ställts upp i projektet har format produkten.
Målet har varit att betraktaren ser produktens kvalitet och stabilitet, samt att
produkten ser enhetlig ut. Då den bygger på en ursprunglig produkt med en
påbyggnad.

Figur 5.12 Slutprodukt framifrån i nedfällt läge

Figur 5.13 Slutprodukt framifrån
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Strävan efter ett enhetligt formspråk återspeglas i utformningen. Se exempelvis
hur bänkprofilerna går i linje med ClickitUp-räckets sidoprofiler. Mittenprofilerna
bidrar som tidigare nämnt som en indikation om att det är en sittbänk avsedd för
två personer. Men bistår även i strävan efter ett symmetriskt formspråk.
Produktens baksida skall likväl resterande delar gå i linje med önskat formspråk.
Den nedre delen av glaset är försedd med en ytbehandling som frostar glaset.
Detta för att avgränsa betraktare av produkten från att se produktens inre
konstruktion. Frostningen slutar på samma höjd som funktionsstödet. Detta med
mål om att skapa en symmetrisk inramning.
Det finns även ett avsett utrymme där ägaren har möjlighet att placera sitt
varumärke, alternativt att sälja reklamplatsen till tredje part.
Slutprodukten består av en modul som med fötter och påfylld vattentank i teorin
står emot det förväntade krafterna. Detta utan ingrepp i markbeläggningen och
uppfyller således de kraven som specificerats.

Figur 5.14 Två sammankopplade slutprodukter bakifrån
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5.3 Material
Det bestämdes att ett mörkare återvunnet kompositträ skall användas till bänken.
Materialet besitter de egenskaper som efterfrågas.
Rekommendationen med avseende på materialval för kärnan i konstruktionen är
att använda sig av aluminium då det redan används i dagens tillverkning av
ClickitUp. Materialet heter EN AW 6063 T6.
5.4 Prototypkostnad
En beräkning på komponentkostnader har gjorts. Detta för att estimera kostnaden
för en prototyp. Tillförlitligheten på beräkningen gentemot den verkliga kostnaden
anses i dagsläget vara ovis, då vissa komponenter måste specialbeställas, vilket
medför att priset är ytterst beroende på antal specialbeställda komponenter.
Beräkningarna behandlar inte vattentank och skruvar.
För beräkning av aluminiumkostnaden har ErgoSafes kalkyler, som baseras på ett
kilopris om 50 kronor, använts. Den totala kostnaden för produkten, exklusive
moms landar på 1722 kronor per sektion. Se bilaga I.
Totala kostnaden för kombinationen av ClickitUp-glasräcke och den nytillkomna
konstruktionen uppskattas till 6597 kronor exklusive moms per sektion.
5.5 Beräkningsresultat
Beräkningsresultaten är ett bevis på att produkten i teorin fristående klarar av en
vindhastighet på 20 meter per sekund, med en säkerhetsmarginal på över 200 Nm.
Avgränsningen att 450 Nm skulle vara ett tillräckligt motverkande moment för
tillfällig belastning vid 1,5 meters höjd på glasräcket. Vilket har resulterat i 480
Nm. Vilket är över, och bättre än vår avgränsning. Se bilaga J för beräkningar.

Figur 5.15 Beräkningsresultat
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6. Diskussion och reflektion
Detta kapitel redogör för resultatdiskussion och hur resultatet kvalificerar sig
inom hållbar utveckling samt produktens framtidsutsikt.
6.1 Resultatdiskussion
Vid uppstarten av projektet hade ErgoSafe krav om att den ursprungliga
produkten ClickitUp inte skulle behöva fästas i markbeläggningen samt att en
sittbänk skulle integreras. Utifrån detta har projektgruppen definierat egna krav,
mål och avgränsningar som ansågs vara relevanta. Projektet har haft en
vetenskaplig och teoretisk referensram som har kommit att påverka och forma det
slutgiltiga produktkonceptet.
Resultatet har uppfyllt de uppsatta kraven och de flesta önskningarna. Produkten
är genomtänkt och inkluderar semantik, formspråk, konstruktion etcetera.
Konceptet anses kvalificera sig för att få tillhöra varumärket ErgoSafe. Produkten
har designats för att resultera i ett tillmötesgående och tilltalande design med
stabilitet och kvalitet som återspeglas i dess utseende, vilket har varit en viktig
ståndpunkt då människor värnar om säkerhet.
Det finns således förbättringspunkter i konceptet. Projektet har fokuserat på att
skapa en produkt som når upp till den specifika kravspecifikationen. Med striktare
krav kan vidareutveckling och modifiering finnas lämpligt. Tips inför
vidareutveckling är att arbeta vidare med konstruktionen för att utveckla
alternativa lösningar för förbättring av effektiviteten vid montering.
6.2 Hållbar utveckling
Material har definierats på produktutvecklingskonceptet, där en stor del av
materialet kommer att vara aluminium, vilket är ett material som ErgoSafe arbetar
mycket med. Detta för att aluminium har de hållfasthetsegenskaper som krävs.
Faktumet att det är ett så tacksamt material att återvinna pekar på att produkten
kvalificerar sig som en hållbar utveckling. Mer information om materialen
återfinnes i bilaga H.
Som tidigare nämnt har en övervägning av antalet komponenter för att ta fram en
effektiv fraktstrategi. Strategin grundar sig i att en modul skall bestå av tre kollin,
då möjlighet att stapla samma komponenter ger upphov till effektivare nyttjande
av plats i en lastbil.
6.3 Framtid
Framtiden för konceptet bestäms efter detta projektets slut av ErgoSafes. Där
ErgoSafe kommer arbeta utifrån resultatet av detta projekt samt göra ändringar
som de finner nödvändiga för att i nästa steg producera en första serie för
praktiska säkerhetstester. För i framtiden kunna lansera produkten och bistå
företaget i sin försäljningstillväxt.
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7. Projektdiskussion och reflektion
Detta kapitel redogör projektgruppens tankar och reflektioner kring projektet
diskuteras i detta avsnitt.
7.1 Projektdiskussion
Moment som varit direkt avgörande för projektet är exempelvis beslutet att sätta
egna krav och önskemål på projektet. Projektgruppen fick mycket ansvar vilket
ledde till att komplettering av kravspecifikationen ansågs vara betydelsefull. Utan
denna är det troligt att effektiviteten hade varit lägre samt att resultatet blivit
sämre. En för uttömmande kravspecifikation kan begränsa kreativitet.
Projektgruppen vill därför understryka vikten av att ha en tydlig och väldefinierad
kravspecifikation.
Projektet har formats av den teoretiska referensramen. En grundpelare som format
projektet i stor grad har varit kommunens råd, riktlinjer och bygglov. I Halmstad
är ingrepp i markbeläggningen inte tillåtet, på grund av att det anses leda till att
förstöra Halmstads karaktär. Karaktären grundar sig enligt kommunen i den
historia som är förankrad i stadens arkitektur. Nyproduktion måste ta hänsyn till
gällande kommuns råd och riktlinjer där uteserveringen skall gå i linje med
omkringliggande arkitektur. Detta faktum har format konceptets tekniska
lösningar och produktens utseende till att ha subtila färger och former.
Vattentanken är svaret på en av det största utmaningar som projektet medfört. Hur
löses utmaningen om att ge produkten tillräckligt låg vikt för att nå upp till
önskemålen om effektiv frakt och montering samtidigt som att produkten
samtidigt skall vara tillräckligt tung för att klara säkerhetskravet på stabilitet.
Detta är en lösning som med säkerhet kan tillämpas inom andra områden.
7.1.1 Användarens ansvar
Vattensvinn är något som diskuterats i samband med den vattentankslösningen.
För att minimera slöseri uppmanar projektgruppen användaren att undersöka om
det finns alternativ till att använda dricksvatten. Är restaurangen belägen vid havet
eller en sjö kan detta vatten utnyttjas. Finns inget annat alternativ så uppmanar
projektgruppen att återanvända vattnet till exempelvis bevattning.
7.2 Metoddiskussion
De valda metoderna har influerat projektet och är en kombination av metoden från
Pahl & Beitz och Fredy Olssons Princip- och Primärkonstruktion samt
designspecifika verktyg. Projektgruppen ansåg att denna förening av metoder
skulle medföra det bästa ur både konstruktion- och design aspekt. Det är som är
svårt att förankra design vetenskapligt då det ofta bygger på personliga åsikter.
Det finns således exempelvis riktlinjer inom semantik, som har utnyttjats.
Användningen av designspecifika verktyg har bidragit till en förhöjd kreativitet då
verktyget påvisar marknadens behov av produkten ur både användarens och
ägarens perspektiv.
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För att lyckas med projektet krävs det således även att konstruktionen når upp till
de specificerade kraven. För att säkerhetsställa detta ansågs det lämpligt att
använda en beprövad metod, och därför valde vi Fredy Olssons metoder.
Kombinationen har medfört att projektgruppen har kunnat arbeta med båda delar
parallellt.
Det finns fler verktyg och metoder för att styrka det bakomliggande arbetet. Men
det viktiga för projektgruppen har varit att hitta en balans mellan antal verktyg
och metoder, för att motverka ett informations överflöd där det sedan inte finns
någon resonlig metod för hantering av all information.
Under tiden med konstruktionsarbetet i CAD, har Catias analysverktyg använts,
för att snabbt få återkoppling angående huruvida konstruktionen lämpar sig
hållfasthetsmässigt i verkligheten. Med hjälp av KeyShot har även designen
visuellt testats tillsammans med konstruktionen.
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Bilaga A
Intressentöversikt
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Bilaga B
Pahl & Beitz’s konstruktionsprocess

Bildkälla Konstruktionsprocess av Pahl & Beitz (Roozenburg & Eekels,
1995)
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Bilaga C
Kompassen

Vad? En loungemöbel
När? Vid restaurang/café besök
Varför? För förlänga utomhussäsongen och investeringsmöjligheten
Var? På uteserveringar och andra uteplatser
Vem? Gäster och restaurang/caféägare eller specielle event
Hur? Komplettera ursprungsprodukten ClickitUp med en integrerad bänk

Bildkälla Bergman (2015)
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Bilaga D
Personas
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Bilaga E
Utvärderingsmatris
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Bilaga F
Materialutvärdering
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Bilaga G
FEM-Analys
Analyser i enlighet med den finita element metoden (FEM) utfördes med
materialets hållfasthetsegenskaper. Komponenterna utsätts för statiska laster som
skall liknas med förväntade verkliga krafter. Det finns då möjlighet att läsa av var
och om det uppstår kritiska spänningar. Sträckgräns för valt material är 170 MP.
En last på 6000 Newton i Z-led appliceras på fästelementen som skall ta upp
kraften från bänk och personvikt. De yttre fästena skall leda dessa vertikalt ner i
marken genom fötterna. Kraften motsvarar 600 kilo vilket genererar en
maxspänning på 115 MPa samt en utböjning på 2,76 millimeter. Kraften är
approximerad med säkerhetsmarginal, då det är räknat med att två personer skall
sitta på bänken.
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Vid belastning av 1000 Newton på brädan, uppgår spänningen till 90,8 MPa, där
maxspänning infinner sig i mittenprofilen.
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Vattentanken placeras och centreras på de fyra stagen av konstruktionen och
kommer väga cirka 190 kg, vilket motsvarar en tyngdkraft på 1900 Newton. Detta
i sin tur genererar en spänning i materialet på 17,6 MPa.
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Bilaga H
Livscykelanalys
ErgoSafe AB strävar efter att använda sig av återvinningsbara material i så stor
utsträckning som möjligt. Deras produktsortiments komponenter består idag till
största del av aluminium och glas. I tillverkningen uppstår det svinnmaterial som
skrotas för att sedan återvinnas. Inför transport krävs även emballage som skyddar
produkterna, som sorteras som brännbart och utnyttjas genom att det i nästa led
kan användas för att värma upp fastigheter etc. ErgoSafe AB bistår miljön och har
sedan flytten till sitt kontor beläget på reparatörgatan 1, i Halmstad investerat i
lågenergilampor för sina lokaler, och använder naturgas för uppvärmning av
fastigheten.
Konceptet i denna rapport består som tidigare nämnt av en ClickitUp sektion i
kombination med den nytillkomna konstruktionen. Sammantaget består den
slutgiltiga produkten av största delar aluminium och glas. ClickitUp produkten
använder emellertid även av andra material såsom stål, teflon och polyacetal.
Livscykelanalysen kommer således koncentrera sig aluminium och glas, då dessa
materialen utgör störst del av produkten.

Aluminium
”Svenskt Aluminium” är en nationell intresseorganisation och redogör hela den
energikrävande processen från bauxit till aluminium. Metallen aluminium
framställs genom att hetta upp bauxit vilket ger aluminiumoxid som man sen
omvandlar till primäraluminium genom elektrolys. Bauxit är en råvara som vi på
jorden har väldigt gott om.
”1,9 kilo aluminiumoxid + 13 kWh elenergi +330 gram koks +70 gram beck = 1
kilo
Aluminium” (Svenskt Aluminium, 2017).
Glas
Glas framställs genom att smälta samman sand, alkalier ihop med exempelvis kalk
och blyoxid. Där sand och kalksten är naturligt förekommande ämnen, medan
sodan och blyoxiden framställs inom kemiindustrin. Glasets smälttemperatur
infaller mellan 1400 – 1550 °C vilket resulterar i en energikrävande
uppvärmningsprocess. Det finns många olika typer av glas, vilket medför att det
finns många olika kemikaliska sammansättningar och bearbetningsmetoder. Det
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förekommer bly vid användning av kemikalien ”mönja” i vissa
tillverkningsprocesser vilket påverkar arbetsmiljön negativt för de som arbetar
inom framställningen då bly är klassat som ett hälsoskadligt ämne.
(Nationalencyklopedin, 2017)

Användning
Användningen av produkten kommer endast att påverka miljön om användning av
skadliga kemikalier brukas vid renhållning.
Återvinning
Aluminium
Enligt SAPA Group så är aluminium ett väldigt tacksamt material att återvinna då
det i princip bara är att smälta ner och återanvända. Genom att återvinna
aluminium sparar man upp till 95 % av energin gentemot då man framställer nytt
(SAPA, 2017). Vi vet inte om ErgoSafes tillverkare i Kina använder sig av
återvunnet eller nyproducerat aluminium vid tillverkningen av komponenterna.
Glas
Återvinningen av glas år 2015 i Sverige uppgick till 93,6% (Förpacknings &
Tidningsinsamlingen, 2016). Glas kan återvinnas otaliga gånger utan att tappa
kvalité, förutsatt att glaset inte är förorenat. Förorenat glas förstör smältprocessen
och måste därför skiljas från rent glas. När glaset återvinns sparar man 20% i
energiförbrukning jämfört med att framställa glas från grunden. Det
återvinningsbara glaset används till 40% till flaskor, 40% används för tillverkning
av byggnadsisolering medan resterande 20% exporteras. (Återvinning Stockholm,
u.d).
Transporter
Frakten måste även vägas in i miljöpåverkan då transport sker mellan varje etapp.
Den största miljöpåverkan utgörs av aluminiumkomponenterna som transporteras
från en fabrik belägen i Kina till ErgoSafe i Halmstad. Frakterna bidrar till CO2
utsläpp och påverkar miljön negativt.
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Bilaga I
Ekonomiska beräkningar
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Bilaga J
Konstruktionsberäkningar
Bernoullis ekvation
1

𝑃𝑠 = 2 𝜌 ∙ 𝑢2
Ps (stagnationspunkt) = Tryck [Pa]
𝜌 = Luftens densitet [kg/m3]
u2 = Luftens hastighet [m/s]
Momentkraft
𝐻

𝑦2

𝐻

𝑀 = 𝑃𝐵 ∫0 𝑦 𝑑𝑦 = 𝑃𝐵 [ 2 ] =

𝑃𝐵𝐻 2

0

2

Momentkraft från vind vid 20 meter per sekund.
M = Moment [Nm]
P = Tryck från föregående ekvation [Pa]
B = Bredd [m]
H = Höjd [m]
Momentkraft från vindtrycket:
A:

𝐻

𝑦2

𝐻

𝑀 = 𝑃𝐵 ∫0 𝑦 𝑑𝑦 = 𝑃𝐵 [ 2 ] =

200∗1,5∗1,92

0

2

= 541,5 𝑵𝒎

Motståndsmoment från modul:
F = Tyngdkraft = m*g
L = Avstånd till masscentrum från momentpunkt
M=F*L
B:

M1 = mg1 * L = 233,95 * 10 * 0,205 = 479,6 Nm
M2 = mg2 * L = 63 * 10 * 0,4495 = 283,2 Nm

Totalt motståndsmoment = 479,5975 + 283,185 = 762,8 Nm
B>A = Godkänt
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I avsnitt 1.6 beskrivs att beräkningarna är anpassade till att konstruktionens
motverkande moment om 450 Nm och skall vara tillräckligt för att kompensera
för att en människa exempelvis behöver ta stöd med en arm eller hand mot insidan
av glasskivan vid 1,5 meters höjd. Detta ger i kraftberäkning:
F=M/L = 450/1,5 = 300 Newton
Avgränsningen var ett uppskattat motverkande moment på 450 Nm. Vilket
resulterar en kraft av 300 Newton vid en höjd av 1,5 meter.
Slutresultatet uppgår således till 479,6 Newtonmeter vilket resulterar i;
F=M/L = 479,6/1,5 = 319,7 ≈ 320 Newton.
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