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Förord 
Vi vill tacka våra handledare på Nibe för god handledning under det gångna 

projektet. Vi vill även tacka övrig berörd personal på Nibe som varit hjälpsam och 

tillmötesgående under projektets gång. 
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Abstract 
Concerning heating of houses and real estate, it is getting more common that you 

buy and install some kind of heating pump. In this project an installation box will 

be developed, inside the box, components will be installed to make the heating 

system work properly. To solve the problem the project will be divided in two 

main phases, The collecting phase and the Implementation phase. In the collecting 

phase all necessary information for the project will be collected and investigated. 

In the Implementation phase the installation box will be developed. It is in this 

phase the selected parts with associated pipes and electrical components will be 

placed inside the box. The solution will be illustrated with a 3D-program      

(Catia V5). To finally present the result a prototype of the installation box will be 

produced. 
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Sammanfattning 
När det kommer till uppvärmning av hus och fastigheter så blir det allt vanligare 

att det köps in någon form av värmepump. I detta projekt kommer det att 

utvecklas en installationsbox, i denna box kommer det att monteras komponenter 

som samverkar för att få värmesystemet att fungera tillfredsställande. För att lösa 

detta problem så kommer projektet att delas in i två faser. 

Informationsinsamlingsfasen, här kommer all den information som behövs för att 

fullborda projektet att samlas in. Genomförandefasen. I denna fas så kommer alla 

ingående komponenter med tillhörande rörsystem och förenlig elektronik att 

placeras inuti installationsboxen. Lösningen kommer att illustreras i ett             

3D-program (Catia V5). För att slutligen presentera resultatet så kommer en 

prototyp att tillverkas. 
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1.   Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Nibe AB är ett företag som har sitt huvudkontor i Markaryd. Nibe inriktar sig på 

att utveckla kostnadseffektiva och energisnåla värmefördelningssystem, bland 

annat luftvärme- och bergvärmepumpar. Även om stort fokus ligger på att 

utveckla värmepumpar så inriktar de sig även på att utveckla och tillverka 

värmeväxlare av olika slag. 

I dagsläget så använder sig Nibe av externa VVS-företag för installation av deras 

produkter. Vid användning av externa installatörer är det inte ovanligt att 

värmesystemskomponenterna blir utspridda av installatören på exempelvis en 

källarvägg, detta kan resultera i ett onödigt dyrt och platskrävande värmesystem. 

Nibe vill utveckla en installationsbox i vilken många av de ingående 

värmesystemskomponenterna placeras. En av fördelarna med denna typ av 

lösning är att Nibe kan försäkra sig om att endast de komponenter som valts ut av 

företaget kommer att användas. (Nibe, 2018) 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att utveckla en installationsbox för ett värmesystem. 

Installationsboxen kommer att underlätta för montören vid installation av ett 

värmesystem. Tanken är även att boxen ska minska kostnader och öka intäkterna 

för Nibe, då boxen kommer säkerställa att endast komponenter från Nibe används. 

Målet med detta projekt är att på ett systematiskt sätt utveckla och ta fram en 

installationsbox åt Nibe. I målet ingår det även att tillverka en prototyp av 

installationsboxen. 

1.3 Problemdefinition 

I dagsläget så överlåter Nibe rör- och komponentinstallationer av deras system till 

externa montörer och rörmokare. Ett resultat av detta kan vara att monteringen tar 

lång tid och att rördragningen blir onödigt utspridd. 

Nibe vill på ett enkelt och snyggt sätt bygga in värmesystemskomponenter i en 

installationsbox. Installationsboxens komponenter är noga utvalda, vilket innebär 

att det endast är sådana komponenter som alltid enligt Nibe ska vara med i ett 

modernt värmesystem. På grund av att Nibe är en stor aktör på marknaden 

kommer installationsboxen förberedas för en tillsatsvärmare med elpatron, vilket 

ibland är aktuellt i kallare klimat världen över. 

  



INTRODUKTION 

2 
 

Installationsboxen ska förses med utgångar för nödvändig el, där man ska kunna 

dra in den el som krävs för att driva systemets komponenter. El-utgångarna ska 

vara placerade på installationsboxens undersida. Det ska finnas sju röranslutningar 

på ovansidan av installationsboxen, av dessa sju är två stycken avsedda för den 

eventuella tillsatsvärmaren. 

Utmaningen i projektet ligger i att ta fram installationsboxen på ett sådant sätt att 

den blir användarvänlig för installationspersonal, uppfyller satta dimensionskrav 

samt blir billig att producera. 

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i detta projekt är att det har valts att förbise vissa 

standarder under designen. Inräknade i dessa är bland annat standarden ”säkert 

vatten”. Detta var ett beslut som togs med avseende på den begränsade tid som 

projektgruppen hade till förfogande. 

1.5 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 

Det arbete som har lett till denna rapport har utförts i samarbete med Nibe. 

Arbetet har fördelats jämnt mellan projektmedlemmarna. Detta har medfört 

diskussion som har lett till att gruppen på ett effektivt sätt har kunnat fatta beslut 

om den bästa lösningen. 
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2.   Teoretisk referensram 

2.1 Material 

2.1.1 Stål 

Stål kallas den legering av järn och kol där max 2 % kol används. Generellt så 

kallas järn/kollegeringar med en kolhalt över 2 % för gjutjärn eller gråjärn. 

Världsproduktionen av stål uppgår till 1417 miljoner ton/år (2010). Vilket medför 

att stål är den metallegering som toppar listan av de mest förekommande 

konstruktionsmaterialen. 

Stål är även ett material som är lätt att återvinna. Återvunnet metallskrot står idag 

för cirka 45 % av det tillförda järnet i den svenska stålindustrin. Återvinning av 

stål är viktig då det går åt en elförbrukning på cirka 550 kWh per ton stål vid 

omsmältning medan det går åt cirka 4000 kWh för framställning av stål från 

malm. Med ett ökat fokus och intresse för miljön görs det stora ansträngningar på 

att reducera energiåtgången ytterligare. (Leijon, 2014) 

2.1.2 Plåt 

Plåt består av någon form av metall som valsats ut till önskad tjocklek. Vid 

valsningen erhålls en lång sammanhängande remsa av plåt. Remsan anpassas efter 

valsningen till en för ändamålet lämplig bredd och rullas sedan ihop för att lättare 

kunna transporteras. Plåt delas huvudsakligen in i två huvudgrupper, kallvalsad-

och varmvalsad plåt. Kallvalsad plåt har de fördelarna att den är både billigare och 

hårdare, däremot så finns det mycket inre spänningar i denna typ av plåt och den 

lämpar sig därför bäst för tillverkning där svetsning inte förekommer. Varmvalsad 

plåt är en aning dyrare och lite mjukare, fördelen är dock att den har god 

svetsbarhet. (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2014) 
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2.1.3 Koppar 

Koppar särskiljer sig från andra metaller inte minst på grund av sin orangebruna 

färg, det är även ett av de bästa materialen med avseende på ledningsförmåga av 

både värme och elektricitet. Detta är anledningen till att koppar används i många 

typer av elektriska ledare och i många övriga elektroniktillämpningar. En nackdel 

med koppar är det höga kravet på renhet för att erhålla den goda 

ledningsförmågan. För att inte försämra ledningsförmågan i materialet måste 

renheten vara uppemot 99 %. 

Koppar är ett relativt mjukt material och har en elasticitetsmodul på 125 000 Mpa. 

På grund av detta så lämpar sig materialet bra för kallbearbetning. Det är lätt att 

valsa ut materialet till tunna band eller rör, vilket är en av anledningarna till att 

man ofta använder kopparledningar i olika typer av vatten- och gassystem. På 

senare år har dock kopparledningar börjat ersättas med billigare material, 

exempelvis plaströr, då främst PVC. (Leijon, 2014). 

2.2 Plastisk bearbetning 

2.2.1 Bockning 

Bockning är en av de vanligaste tillverkningsmetoderna när det kommer till 

plastisk bearbetning. Den förekommer främst som tillverkningsmetod vid 

tillverkning av band- och plåtdetaljer men även vid bearbetning av andra typer av 

konstruktionselement såsom profiler, stänger och rör. När en plåt ska bockas så 

kan man gå tillväga på många olika sätt men det vanligaste är att man använder 

sig av ett bockverktyg som består av två delar, en underdel och en överdel. Dessa 

två verktygshalvor är vanligtvis tillverkade i metall, och då oftast i stål för bästa 

hållbarhet. Det förekommer även att man använder sig av flexibla medier i 

bockverktyg, exempelvis en underdel vars bockdynor har inslag av gummi. På 

detta sätt kan man undkomma dyra tillverkningskostnader för verktyget samt att 

man kan använda samma verktyg för många olika bockningsoperationer. 

Nackdelen är dock att denna typ av verktyg slits snabbare. (Hågeryd, Björklund, 

& Lenner 2014) 
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2.3 Svenska standarder 

2.3.1 svensk standard för konstruktion med elektronik 

De undersökta standarderna är utformade av SEK Svensk Elstandard och är 

endast avsedda för en svensk marknad. 

I standard SS-EN 60529 finns det beskrivet hur man ska gå tillväga för att säkra 

inkapsling av elektronik. Det beskrivs hur ett standardiserat provfinger med en 

diameter på 12 mm ska tryckas mot alla öppningar med en kraft på 10 Newton, 

detta ska ske utan att provfingret kommer åt något strömbärande objekt. (Test 

probe B från IEC 61032). Det finns även ett krav på att en testkula med diametern 

12,5 mm ska kunna pressas mot inkapslingens minst lämpliga ställen utan att 

komma åt något strömbärande objekt (Svensk Elstandard, 2012). 

Den apparat som provas ska ha konstruerats på ett sådant sätt att den har en 

mekanisk styrka och robusthet att den klarar av vardaglig och normal behandling. 

Det test som utförs för att undersöka detta är ett test med en hammare, ett så kallat 

“Spring hammer test” enligt IEC 60068-2-75. Denna hammare kommer att slås 

mot varje del av produkten med en energimängd som motsvarar 0,5 Joule. De 

krav som finns är att produkten ska behålla sin ursprungliga funktion och 

robusthet, det finns dock inget krav vad gäller påverkan av utseendet på produkten 

(Svensk Elstandard, 2014). 

De delar som inte räknas till de fasta delarna i en produkt och kan tas bort, 

kommer att demonteras/lossas och monteras/sättas ihop tio gånger, efter detta så 

kommer delarna att utsättas för en dragande kraft på 50 Newton under 10 

sekunder. Om delen lossnar eller på annat sätt blir skadad så anses testet 

underkänt, om delen förblir oberörd så anses testet godkänt. Under vissa 

specialfall där osäkerhet finns så kommer det förutom kraften även att appliceras 

ett vridmoment på 2 Nm på detaljer med en dimension på upp till 50 mm och 4 

Nm på detaljer med en dimension som är större än 50 mm (Svensk Elstandard, 

2014). 
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2.3.2 Säkert vatten 

Säkert vatten är en standard som beskriver hur vattenrör och därmed förenliga 

tillbehör ska dras och placeras i fastigheter vid renovering och nybyggnation. 

Standarden beskriver bland annat hur en ”box” innehållande olika typer av 

ventiler ska förses med en indikator som varnar om det skulle bli ett 

vattenläckage. Boxen ska även vara utformad så att den är vattentät upp tills det 

att indikatorn ger utslag ifall ett läckage skulle uppstå. Den ska även innehålla ett 

avtappningsrör som måste placeras minst 60 mm från väggens eller golvets 

tätskikt. Standarden beskriver hur olika rör ska dras beroende på vilka vinklar de 

har. Standarden beskriver även hur olika typer av rör får placeras, när det kommer 

till placering av rör ibland annat kök, badrum och källare (Branschregler Säker 

vatteninstallation, 2016).
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3.   Metod 

3.1 Metodpresentation 
Den metodik som använts i detta projekt är en kombination mellan Olssons verk 

Produktkonstruktion, Österlins verk Design i fokus för produktutveckling samt det 

arbetssätt som förespråkats på Nibe. 

3.1.2 Kenneth Österlin – Design i fokus för produktutveckling 

Den metodik som beskrivs i Kenneth Österlins bok inriktar sig framförallt på hur 

man ska designa en produkt för att den ska vara så användarvänlig som möjligt, 

den ser även till att alla krav och lagar som finns runt om följs (Österlin 2010). 

Metodiken beskrivs nedan. 

• Tillvägagångssätt - Här beskrivs det hur man ska gå tillväga för att på ett 

så effektivt sätt som möjligt generera idéer och komma igång med det 

första stadiet i ett produktutvecklingsarbete. 

• Påverkande faktorer - Här beskrivs det hur man ska gå tillväga för att 

utforma och ta fram en produkt som är mer inriktad på konsumenten. 

• Lagar och regler - Här beaktas aktuella lagar och regler inom den berörda 

produktens område. 

3.1.3 Metodik hos Nibe 

Den metodik som fåtts ta del av på Nibe vilar tungt på de möten som förekommit 

mellan personer med olika expertis. De olika stegen beskrivs nedan. 

1. Konceptframtagning – Ett eller flera koncept ritas upp. 

2. Sammankomst (Möte) – Diskussion mellan mötesdeltagare med olika 

expertis. 

3. Tillverkningskonstruktion – Slutgiltig konstruktion tas fram och eventuell 

prototyp tillverkas. 

Punkt 1 och 2 upprepas tills det att alla projektdeltagare känner sig nöjda med 

resultatet.  
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3.2 Informationsinsamlingsfasen 

3.2.1 Rundvandring 

Något av det första som projektmedlemmarna fick göra var att få en rundvandring 

i de lokaler som Nibe använder sig av. Detta gav insikt i både hur Nibe bedriver 

sin verksamhet samt vad som förväntas av projektet. 

3.2.2 Kravspecifikation 

När en kravspecifikation upprättas finns det många saker att ta hänsyn till. Det ska 

undersökas vilken målgrupp projektet riktar in sig mot samt vilka krav denna 

målgrupp ställer på produkten. Ibland undersöks det även om produkten är låst till 

en specifik maskinpark (Österlin, 2010). 

Kravspecifikationen beskriver omgivningen, användare, funktion samt material. 

Kravspecifikationen är uppställd efter dessa kriterier, det anges även om kriteriet 

är ett krav eller ett önskemål. Anledningen till att man specificerar krav och 

önskemål är att det ska vara lätt att identifiera vilka kriterier som är högst 

prioriterade (Österlin, 2010). 

Projektgruppen undersökte vilka krav som ställdes på utformningen av 

installationsboxen. (Mer information i bilaga 1) 

3.2.3 Kravviktningsmatris 

Kravviktningsmatris används för att enkelt kunna identifiera de viktigaste 

kriterierna i ett projekt. Det är dessa kriterier som kommer ligga till grund för hur 

produkten kommer att utformas. I matrisen ställs kriterierna upp i horisontell och 

vertikal led. Därefter så väger man dessa kriterier mot varandra och kriterierna 

tilldelas antingen ett plustecken eller ett minustecken. Om kriterierna anses lika 

värda så placeras det in en nolla. Efter detta så räknas alla plus och minus ihop, 

nollan räknas som både ett plus och ett minus. När detta gjorts så ges en tydlig 

bild av vilka kriterier som är de viktigaste i projektet. 

Något av det första som utfördes i projektet var att ta reda på vilka kriterier som 

slutprodukten skulle uppfylla. (Mer information i bilaga 1)  
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3.2.4 Ingående komponenter  

Erhållna komponenter. (Se bilaga 3) 

3.3 Genomförandefasen 

Detta är en procedur som upprepats för varje designad del. 

3.3.1 Brainwriting & Brainstorming  

Brainstorming är en välkänd metod som används för att diskutera fram idéer. 

Detta är något som görs bäst i grupper om tre till sex personer. För att få en väl 

fungerande brainstormingsmiljö så är det viktigt att inga idéer kritiseras och att 

alla medverkande får komma till tals. Det är även en fördel om medverkande 

projektmedlemmar har olika intressen i projektet. För att få en mer effektiv 

brainstorming är det bra om projektmedlemmarna redan någon dag i förväg blivit 

informerade om vad som ska diskuteras. Brainstorming är en metod som fungerar 

utmärkt att kombinera med exempelvis brainwriting då detta som tidigare 

beskrivit medför en större variation av idéer (Österlin, 2010). 

Brainwriting är en metod som är väldigt lik brainstorming, dock sitter 

projektmedlemmarna ensamma vid denna metod. Detta för att varje medlem ska 

ha sitt eget tänkande. För att undvika påverkan från andra förespråkas detta 

moment i ett tidigt skede under projektet. Metoden rekommenderas att tillämpas 

endast 5–15 minuter innan en annan metod påbörjas, exempelvis brainstorming. 

Ett alternativ till brainwriting skulle kunna vara att alla medverkande 

projektmedlemmar sätter sig ner i grupp och skickar runt lösningar mellan 

varandra och därefter bygger vidare på uppkomna idéer (Österlin, 2010). 

Projektmedlemmarna satte sig ensamma och det genererades då ett antal skisser 

på möjliga lösningar. När medlemmarna hade suttit i cirka 5 minuter så bytte de 

skisser och började bygga vidare på den andres skiss. När de hade suttit i 

ytterligare cirka 5 minuter så påbörjades det en brainstorming. De framkomna 

idéerna kontrollerades mot kravspecifikationen för att undersöka om alla kriterier 

uppfylldes. Om kriterierna uppfylldes ritades förslaget i fråga upp i Catia V5. När 

förslaget var uppritat kallades det till möte med handledarna på Nibe för 

genomgång. (Mer information i bilaga 4)  
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3.3.2 Möten 

De uppritade lösningarna presenterades för handledarna på Nibe samt för övrig 

personal med spetskompetens inom olika områden. Även i detta skede användes 

brainstorming för att ytterligare förbättra de presenterade förslagen. 

3.4 Flödesschema av metod under projektet 
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4.   Resultat 

4.1 Kravviktningsresultat 

De krav som vann kravviktningen och därför ansågs viktigast är F:10, F:9, F:2, 

F:1. Där F:10 står för Plåtbockning i befintlig maskinpark. F:9 står för de krav 

som var tvungna att uppfyllas angående 

elsäkerhet. F:2 står för det krav som Nibe 

ställde angående elutgångarna på 

undersidan. F:1 Står för det krav som ställts 

på rörutgångar på ovansidan. 

Uppfyllnadsgraden av respektive krav visas 

i figur 4:1. (Mer information i bilaga 1) 

4.2 Mötesresultat 

Under projektets gång har ett flertal möten hållits mellan projektmedlemmarna 

och Nibes personal. Under mötena har handledarna från Nibe medverkat, samt 

personal som arbetar med elektronikkonstruktion. Anledningen till dessa möten 

har varit att diskutera de idéer och förslag som framkommit samt att stämma av 

arbetet under projektets gång. Med hjälp av personalen som är kunnig inom 

elkonstruktion har projektmedlemmarna kunnat få bra synpunkter om hur man ska 

konstruera för att produkten ska kunna bli godkänd i kommande nödvändiga 

standardtester. Dessa möten har även underlättat arbetet genom att de har bidragit 

med en väldigt bra insyn i hur värmesystemen i Nibes sortiment fungerar. Mötena 

har resulterat i ett antal rundvandringar i företagets lokaler, då 

projektmedlemmarnas frågor under mötena ibland kunnat besvaras lättast genom 

en rundvandring. I samband med rundvandringarna fick projektmedlemmarna 

bland annat se hur bockningen av Nibes plåtdetaljer går till, detta har varit till stor 

hjälp vid konstruktionen av installationsboxen.  

Krav Uppfyllt 

F:10 100% 

F:9 100% 

F:2 91% 

F:1 100% 

Figur 4:1 Presentation av 

de viktigaste kraven 
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4.3 Genomförande 

Både fästena, ytterhöljet och rören har designats efter de krav som 

projektgruppen erhållit från Nibe. De resultat som presenteras är ett resultat av 

gemensam brainstorming inom projektgruppen samt med berörd personal på 

Nibe. 

4.3.1 Produktutfall Installationsbox  

Utfall 1  

Det första utfallet erhölls genom gemensam brainstorming mellan projektgruppen 

och den personal som fanns till förfogande. Det togs fram tre olika förslag, av 

dessa så ansågs produktförslag 2 vara det mest lämpliga. Förslaget gick ut på att 

alla sidoplåtar samt de bockade flärpar som ska hålla fast frontluckan ska 

tillverkas av ett plåtstycke. Bakstycket ska förses med en 90º bock en bit över 

mitten för att då fungera som fäste för diverse ventiler. 

Detta förslag ritades upp i Catia V5 och presenterades. En nackdel med detta 

förslag var att det vid tillverkning kommer att bli mycket spillmaterial, då hålet 

som frontluckan avses täcka ska stansas ut, vilket resulterar i onödigt dyr 

konstruktion. Nackdelen med bakstycket var att det skulle minska utrymmet för 

rördragningen. (Mer information i bilaga 5) 

Utfall 2  

Projektgruppen tog fram två nya produktförslag med de nyvunna kunskaperna 

från förra utfallet. Projektgruppen diskuterade förslagen med berörd personal och 

av dessa ansågs förslag 2 vara det mest lämpliga. Förslaget gick ut på att undvika 

spillmaterialet från utfall 1, projektgruppen valde därför att tillverka ytterhöljet 

från ett plåtstycke och sedan bocka det på lämpliga ställen för att erhålla 

installationsboxens ytterform. Projektgruppen ritade upp förslaget i Catia V5 och 

presenterade för handledare samt personal med olika expertis. Personal från 

produktion samt personal med expertis inom elektronik fick lämna synpunkter på 

förslaget. 

Även detta utfall ansågs inte hålla måttet på grund av svårigheter att tillverka 

ytterhöljet effektivt med tillgänglig maskinpark. (Mer information i bilaga 6)  



RESULTAT 

13 
 

Utfall 3 

I detta skede ansåg projektgruppen att tillräcklig kunskap hade erhållits under de 

tidigare två mötena, så endast ett förslag valdes att tas fram. Som tidigare så 

diskuterades även detta förslag med handledare på Nibe samt övrig berörd 

personal. Detta förslag bygger på att installationsboxen består av sex olika plåtar 

som alla utom frontluckan ska nitas ihop. Frontluckan har designats på ett sådant 

sätt att det i överkant finns två stycken hakar och två skruvar nertill. Anledningen 

till att det valdes två skruvar i frontluckan var att man ville försäkra sig om att 

installationsboxen skulle klara de test som svensk elstandard tagit fram. 

Likt utfall 2 så presenterades även detta förslag för handledarna samt personal 

med olika expertis, och alla parter var nöjda. (Mer information i bilaga 7&9&13) 

4.3.2 Rör- och komponentplacering  

När konstruktionen av ytterhöljet till installationsboxen var klar så påbörjades 

konstruktionen av rördragning och komponentplacering. De ingående 

komponenterna undersöktes och eventuella krav togs med i beräkningen. 

Ett krav som ställdes var att det skulle finnas med 7 röranslutningar på 

installationsboxens ovansida. Av utrymmesskäl valdes det att placera 

rörutgångarna i två olika nivåer. På den första nivån så placerades alla 

komponenter förutom ventil med filter, flödesmätare samt h-ventil. Anledningen 

till denna placering var att dessa komponenter tillsammans med 

cirkulationspumpen hade ett krav på sig gällande flödesriktning. 

I mitten placerades 3-vägsventilen för att ge så mycket plats för rördragning som 

möjligt. Säkerhetsventilen placerades precis ovanför cirkulationspumpen och 

avtappningsventilen precis under cirkulationspumpen. Säkerhetsventilen hade ett 

krav på sig om att placeras så högt som möjligt och avtappningsventilen hade ett 

om att placeras så lågt som möjligt. Efter placering av samtliga komponenter så 

gjordes rördragningen i enlighet med gällande bockningskrav från Nibe. (Mer info 

hittas i bilaga 3) 

4.3.4 Komponentfästen & skydd 

Syftet med de fästen som konstruerats är att de ska underlätta montering av rören 

för produktionspersonal. Fästena har även konstruerats på ett sådant sätt att de ska 

fungera som stöd för de komponenter som eventuellt skulle kunna påfresta 

rörsystemet vid användning. Det elektronikskydd som tagits fram ska skydda 

elanslutningar från eventuellt droppande vatten inuti installationsboxen. 

(Mer information i bilaga 10)  
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4.3.5 Analys 

För analysen användes Catia V5 och arbetsbänk Generative Structural Analysis. 

Här användes verktyget Clamp på sidan som är menat att sitta mot bakstycket. 

Sedan placerades det ut en kraft på 26,5 N med hjälp av verktyget Distributed 

force längs ut på fästets ”arm” precis innan avglidningsbockarna. Den size som 

använts är 0,5 mm med en Absolute sag på 0,05 mm. 

Den analys som gjorts är gjord på fästet för cirkulationspumpen. Detta för att 

plåten som håller upp pumpen är relativt tunn (1,5 mm) och pumpen relativt tung 

(2710 g). Analysen säkerställer att plåten håller för det tänkta ändamålet. 

Analysen visar att den maximala spänning som uppstår i materialet uppgår till 

cirka 64 MPa. Enligt Arcelormittal (2018) ligger sträckgränsen för stålmaterialet 

EN 10130 mellan 140-240 MPa. Det kan efter analysen konstateras att 

spänningarna i fästet för cirkulationspumpen håller sig inom materialets 

sträckgränsområde. (Mer information i bilaga 8) 

4.3.7 Beräkningar  

De handberäkningar som gjorts är gjorda som komplement till FEM-analysen. 

Formeln (5–1) beskriver den totala böjspänning som uppstår i ett material. För att 

detta ska gå att bestämma så måste man använda sig av böjmomentet (Mb) som 

presenteras i (5–2) samt böjmotståndet (wb) som presenteras i (5–3). För att räkna 

ut böjmomentet (5–2) så multipliceras kraften (F) med längden (L). För att få fram 

böjmotståndet så är det tvunget att bestämma vilken typ av profil man har att göra 

med. I detta fall så handlar det om en rektangulär profil. När profilen valts ut så 

klargörs det vilken typ av böjmotstånd som ska användas. I detta fall så är det 

basen (b) multiplicerat med höjden (h) i kvadrat genom sex (Dahlberg, 2016). 

(Mer information i bilaga 12) 

𝜎 =
𝑀𝑏

𝑤𝑏
    (4-1) 

𝑀𝑏 = 𝐹 ⋅ 𝐿    (4-2) 

𝑤𝑏 =
𝑏⋅ℎ2

6
    (4-3) 
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4.3.8 Materialval 

Det material som valdes till installationsboxens ytterskal används redan av Nibe i 

många tillämpningar idag. Nibe har ett standardmaterial som används för det 

ändamål som beskrivs i detta projekt. Det används en 1,5 mm stålplåt med 

materialbeteckning EN 10130. Detta material är ett mjukt stålmaterial med en 

sträckgräns på 140–240 MPa och lämpar sig bra när det kommer till både 

bockning och stansning. (Arcelormittal, 2018) 

Även materialet till rörsystemet valdes av Nibe. Här används det ett 

standardmaterial med materialkod SS-EN 1057:2006. Detta är en kopparlegering 

som används för utfördelning av vatten och diametrarna som används är främst   

6–267 mm. (Swedish Standards Institute, 2018) 

Vid val av monteringsmetod för installationsboxen valdes det tillsammans med 

produktionspersonal en blindnit med diameter 5 mm. För montering av luckan 

valdes det en skruv M5. För att möjliggöra fastskruvning av luckan i ytterskalet 

valdes det att nita fast två stycken nitar med invändig gänga M5. 
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5.   Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

De krav som har ställts i detta projekt erhölls främst innan projektets början men 

det har även framkommit nya krav under projektets gång. Det har framförallt 

kommit fram många saker under de presentationer som gjorts. Detta har både varit 

bra och dåligt, det har varit bra på det sättet att man verkligen har fått en djup 

inblick i hur ingenjörsarbete bedrivs. Nackdelen är dock att det har gjort att 

projektet tagit lite längre tid. 

Under projektets gång så har det förekommit tre större presentationer som har lett 

till olika utfall. Detta är något som projektgruppen lärt sig mycket av. Det har 

bland annat diskuterats hur installationsboxen ska konstrueras för att passa den 

maskinpark som Nibe har idag. Om dessa mötespresentationer inte förekommit så 

hade projektgruppen förvisso lyckats få fram ett fungerade koncept men resultatet 

hade troligtvis inte varit på samma nivå. 

Installationsboxens ytterhölje var det första som konstruerades, när detta var gjort 

så fokuserades det på att få fram ett koncept på rördragning och 

komponentplacering. Detta var något som endast diskuterades inom 

projektgruppen och med stöd från de bockningskrav som erhållits. Trots vissa 

utmaningar så lyckades projektgruppen ändå att få fram ett fungerande koncept. 

Det var även i detta skede som projektgruppen konstruerade de fästen som ingår. 

Den analys som gjorts har gjorts på det fästet som ska hålla cirkulationspumpen. 

Anledningen till analysen var att projektgruppen ansåg att det vore enklast att 

tillverka även detta fäste i samma plåttjocklek som resterande plåtar. Det erhållna 

resultatet här skiljer sig en aning mot den handberäkning som gjorts. Detta skulle 

kunna bero på att de handberäkningar som gjorts är en förenkling av den FEM-

analys som gjordes i Catia V5. Analysen som gjorts i Catia V5 tar hänsyn till hela 

geometrin medan handberäkningarna endast tar hänsyn till den valda 

”balkgeometrin”. 

Överlag så har arbetet flutit på bra och arbetet har mynnat ut i en produkt som 

både projektgruppen och Nibe är nöjda med. Det som inte hunnits med i projektet 

är att utföra en kostnadsanalys för att undersöka hur mycket tid och pengar det 

framtagna konceptet skulle kunna spara Nibe. 

Då projektgruppen haft relativt kort tid på sig att utföra detta projekt har inte 

aspekter som berör standarden ”Säkert vatten” hunnit beaktas. Angående 

standarden ”Säkert Vatten”, är detta en standard som främst riktar sig till 

byggbranschen. Standarden ska säkerställa att installationer som berör vattenrör 

och därmed förenliga tillbehör installeras på ett fackmannamässigt och godkänt 

sätt. 
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Installationsboxen kommer antagligen att klassas som ett tillbehör ute på 

marknaden, för att säkerställa att detta uppfyller kraven på ett godkänt tillbehör 

kommer den att funktionstestas av Nibe, detta för att säkerställa att exempelvis 

inget läckage förekommer i produkten. 

5.2 Metoddiskussion 

Den metod som valts för detta projekt är en något anpassad metodik som består av 

Fredy Olssons - Produktkonstruktion, Kenneth Österlins - Design i fokus för 

produktutveckling samt den metodik som förespråkas på Nibe. Denna metod har 

fungerat bra för vårt projekt och har varit en stödpunkt igenom hela projektet. Det 

hade dock varit möjligt att genomföra detta projekt med endast den metodik som 

förespråkas på Nibe. Under projektet så har det tillhandahållits mycket stöd från 

företaget, dock så har det underlättat att ha en metodik att stödja sig emot. 

5.3 Kritisk granskning 

Det arbete som utförts av projektgruppen har fått gå framåt i en takt som har varit 

alldeles för snabb. Detta är anledningen till att den installationsbox som tagits 

fram under detta projekt inte designats helt efter alla standarder som rör projekt av 

denna typ. Bland annat så har standarden säkert vatten valts att helt uteslutas i 

designprocessen. Detta för att det helt enkelt inte funnits tid att undersöka denna 

standard. 

Installationsboxen bidrar till att minska monteringstiden för installatören, detta 

bidrar naturligt till att installationskostnaderna blir lägre. Det finns dock inte 

någon garanti att det alltid blir billigare, då många fastigheter i dagsläget redan 

har ett befintligt rörsystem installerat. Vid eftermontering av exempelvis en 

cirkulationspump kan det vara en billigare och smidigare lösning att sätta den i det 

befintliga rörsystemet istället för att installera en installationsbox, och därmed dra 

om flertalet rör för att passa boxens rörutgångar. 
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Installationsboxen kommer att tillverkas av personal på NIBE med rätt 

förutsättningar och god arbetsmiljö. Detta bidrar till att arbetsbelastningen och 

ergonomiskt oriktiga arbetsställningar för installatören ute hos kund minskar. 

Dock kan monteringen för personalen på NIBE bli sedentär och på sikt bidra till 

arbetssjukdomar av olika slag. För att undvika denna typ av åkomma skulle NIBE 

kunna automatisera framtagningen av installationsboxen. 

Installationsboxen kommer att underlätta för kunder som ska investera i ett nytt 

värmesystem i sin fastighet. Istället för att köpa alla ingående komponenter blir 

det lättare att veta att rätt komponenter väljs och att de är kompatibla med 

varandra. En nackdel kan anses vara att kunden i fråga är tvingad att köpa en 

produkt som den inte själv har kunnat påverka innehållet i. 
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6 Slutsatser 

Nibe önskade förlägga arbetsplatsen för projektmedlemmarna under projektets 

gång till deras anläggning i Markaryd. Denna åtgärd har resulterat i att 

projektmedlemmarna fått mycket stöd av handledare och övrig personal på plats. 

Då upprinnelsen till projektet var ett problem som Nibe hade intresse av att lösa, 

bidrog detta naturligt till dess vilja att vara behjälpliga i projektet. 

Under arbetets gång så har projektgruppen lärt sig mycket, bland annat 

beträffande hur man går tillväga ute på ”fältet” vid arbete med värmesystem. Det 

har varit både ett roligt och krävande arbete som utförts. 

Detta projekt har varit på gränsen till för stort i omfattning i förhållande till utsatt 

projekttid. Tack vare den hjälp som erhållits från Högskolan i Halmstad och Nibe 

har det varit möjligt att slutföra projektet i tid. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Kravspecifikation & Kravviktning 

 

  

Kravspecifikation 

Beteckning Specifikation Krav/önskemål 

F:1 Rörutgångar på ovansidan Krav 

F:2 Elutgångar på undersidan Krav 

F:3 Längd 550 mm Krav 

F:4 Bredd 550 mm Krav 

F:5 Djup 200 mm  Krav 

F:6 Totalt 7 st röranslutningar, 5 standard + 2 möjliga Krav 

F:7 Radie efter bock 150 mm Krav 

F:8 Inga knäckningar på rören Krav 

F:9 Mekaniska elsäkerhetsregler uppfyllda Krav 

F:10 Generell elsäkerhet Krav 

F:11 Manuellbockning, ej verktyg Önskemål/krav 

F:12 Möjlighet till utbyte av ingående komponenter Krav 

 F:1 F:2 F:3 F:4 F:5 F:6 F:7 F:8 F:9 F:10 F:11 F:12 Antal + 
Summa 

antal + och - 

Högst rankade 

Kraven/Önskemålen 

F:1  0 0 0 0 + + + - - - + 8 8 3:a 

F:2   0 0 0 0 + + - - 0 + 8 9 2:a 

F:3    0 0 + - - - - 0 - 4 6  

F:4     0 0 - - - - + + 4 7  

F:5      - 0 - - - + - 2 6  

F:6       + + - - + 0 4 7  

F:7        - - - - - 0 3  

F:8         - 0 - - 1 5  

F:9          0 + + 3 11 1:a 

F:10           + + 2 11 1:a 

F:11            - 0 5  

F:12             0 6  

Antal - 0 1 2 3 4 3 3 4 8 9 5 6    
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Bilaga 2 Krav & Önskemål 

Svensk Elstandard, (2012). SS-EN-60335-1 Elektriska hushållsapparater och 

liknande bruksföremål Kista: SEK Svensk Elstandard 

Svensk Elstandard, (2014). SS-EN-60529 Kapslingsklasser för elektrisk materiel 

(IP-beteckning) Kista: SEK Svensk Elstandard 

Komponentplacering 

 

 

  



BILAGOR 

23 
 

 
Rördimensioner 

De dimensioner som beskriver hur rören får och ska bockas har erhållits av NIBE.  
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Bilaga 3 Ingående komponenter 

Nr: Namn: Vikt: 

1 Flödesmätare 105 g 

2 H-ventil 695 g 

3 Avstängningsventil (utan 

filter) 

430 g 

4 Cirkulationspump 2710 g 

5 Rörfäste  10 g 

6 Rörfäste (distans) 9 g 

7 Avtappningsventil  90 g 

8 Säkerhetsventil  220 g 

9 3-vägsventil  860 g 

10 Avstängningsventil (med 

filter) 

535 g 

11 Kopplingsplint 30 g 
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Komponentbeskrivning 

Alla avstängningsventiler (utan filter) (3) har placerats strategiskt så att det blir 

lätt att göra en rörkrets trycklös och därmed förenkla bytet av komponenten i 

fråga. 

Trevägsventilen (9) valdes att placeras på ett sätt som möjliggör rörkoppling från 

tre håll, samt på ett sätt som gör det lätt att byta servomotorn. 

H-ventilen (2) har placerat på ett sätt som möjliggör anslutning av en elpatron 

(ELK) för kallare klimat. 

Både flödesmätaren (1), avstängningsventil (med filter) (10) samt 

cirkulationspumpen (4) har ett krav på sig att de måste placeras i en viss riktning 

för att fungera som de ska. 

Avtappningsventilen (7) har ett krav på sig att den ska 

placeras så lågt som möjligt och 

säkerhetsventilen (8) har ett krav på sig 

att placeras så högt som möjligt. 

De rörfästen (5&6) som placerats ut 

avlastar de rör som utsätts för yttre 

krafter. 

Flödesbeskrivning 

Hela flödet kommer att styras med en 

styrenhet som sitter på utsidan av 

installationsboxen. Systemet är ett slutet 

vattensystem och det vatten som används 

kommer aldrig i direktkontakt med 

vattnet som används i vardagen. 

När värmepumpen kopplas på så görs 

detta via röret(III). Där efter så leds 

vattnet upp till H-ventilen (2), där 

bestäms det vid installation om en 

elpatron (ELK) är nödvändig och ska 

kopplas in (IV&V). Om elpatron ej ska 

användas kommer vattnet från 

värmepumpen enbart passera H-ventilen 

(2). Därefter så leds vattnet ner till 

trevägsventilen (9), som med hjälp av 

styrenheten kommer reglera om varmvattnet ska ut på radiatorsystemet (II) eller 

om det ska till ackumulatortanken (VI). 

Oavsett om returvattnet kommer från radiatorsystemet eller från 

ackumulatortanken, så kommer det att mötas upp vid röringång (I) och föras 

igenom flödesmätare (1), filterventil (10) samt cirkulationspumpen (4) och där 

efter vidare ut till värmepumpen.  
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Bilaga 4 Brainstorming 
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Bilaga 5 Utfall 1 skisser 

Produktförslag 1 

 
 

 
 

Produktförslag 2 

 

 

 

 

 

  



BILAGOR 

28 
 

Produktförslag 3 
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Bilaga 6 Utfall 2 skisser 

Produktförslag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktförslag 2 
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Bilaga 7 Utfall 3 skisser 

Produktförslag 1 
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Bilaga 8 Analyser 

 

Analys av fäste för montering av cirkulationspump. 
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Bilaga 9 Ritningar installationsbox 

 

  



BILAGOR 

33 
 

 

 

  



BILAGOR 

34 
 

 

 

 

 

 

  



BILAGOR 

35 
 

 

 

  



BILAGOR 

36 
 

 

 

 

  



BILAGOR 

37 
 

 

 

  



BILAGOR 

38 
 

 

Bilaga 10 Ritningar Fäste & skydd 
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Bilaga 11 Ritningar rör 
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Bilaga 12 Handberäkningar 
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Bilaga 13 Sammanställningsritning 
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