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Förord 
 
Som examensprojekt på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad görs ett 
projekt under hela årskurs tre. Projektet går ut på ta en idé hela vägen från idéstadiet till färdig 
produkt. 
 
Den viktigaste under projektet har varit den affärsmässiga kontakt vi fått med Svensk 
Comfortkonstruktion och Hans Törner. Vi har fått lära oss att samarbete och kommunikation är 
nödvändigt för att uppnå ett bra resultat. Vi skulle därför vilja tacka Hans Törner för hans 
engagemang och vilja att driva vidare projektet tillsammans med projektgruppen efter 
studietiden. 
 
Vi riktar även ett tack till Joakim Tell som varit en pådrivare och lyft vårt projekt till en 
akademisk nivå.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan i Halmstad 2008-05-25 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
 
Gustaf Tångne        Olof Eliasson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hans Törner på Svensk Comfortkonstruktion introducerar ett nytt klimatanläggningssystem på 
marknaden som är anpassat för Nordens klimat. I normala fall är inomhusklimatet styrt av tre 
olika system som fungerar oberoende av varandra. Ett för att värma upp lokalen, ett för att kyla 
och ett för att ventilera. Det system som Svensk Comfortkonstruktion konstruerar utnyttjar 
befintliga ventilationskanaler för att styra inomhustemperaturen, ett så kallat VAVT-system. 
Istället för att skicka luft med rumstemperatur som i ett vanligt ventilationssystem så regleras 
inomhusklimatet genom att tempererad luft sprutas in i ventilationskanalerna. Temperaturen 
varieras mellan +12 till +35 grader. Tekniken är relativt ny och det saknas produkter som är 
integrerade i systemet. Projektet går ut på att konstruera ett don som är anpassat efter de nya krav 
som VAVT-systemet ställer samt att minimera de nackdelar som avsaknaden av anpassade 
produkter ger. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att hjälpa Svensk Comfortkonstruktion att ta fram en produkt som kan reglera och ge 
olika spridningsbilder för över- och undertempererad luft. Målet är att ta fram en väl fungerande 
produkt som fyller ett behov på marknaden. Projektet skall förhoppningsvis leda till patent och 
produktion av produkten som skall leda till ekonomisk vinning både för tillverkare och för 
användare. 

1.3 Avgränsningar 
Projektet har avgränsat sig till att tillverka ett don anpassat för kontorsbruk. Tanken är att 
tekniken skall kunna appliceras på ett helt produktsortiment i flera dimensioner. Produkten skall 
vara funktionell, enkel och billig, vilket kan ses mer som riktlinjer än avgränsningar.  

1.4 Avtal 
De avtal som ingåtts mellan studenter och företag har varit muntliga men om patent föreligger 
kommer ett bolag bildas där ingående avtal kommer att skrivas parterna emellan. Bolaget 
kommer att delas på tre lika delar där studenterna får varsin del och Hans Törner en del. 

1.5 Tidsplan  
En tidsplan har gjorts se projektplan (se bilaga VI). 
 
1.6 Budget 
En inledande budget har gjorts se projektplan (se bilaga VI) och en budgetuppföljning (se bilaga 
VII) 

1.7 Projektorganisation 
Projektorganisationen kan ses i projektplanen. (se bilaga VI) 
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2. Samarbetspartner  
Svensk Comfortkonstruktion bildades år 2000 av VVS-konsulten Hans Törner med mer än 40-
års erfarenhet i branschen. Företaget är inriktat på att sälja, konstruera och ombesörja byggnation 
av värmepumpssystem till nyckelfärdiga anläggningar. Företaget profilerar sig med att vara 
”Framtidens värme och kylproduktionssystem med värmepumpsteknik”. Tekniken som används 
räknas som förnyelsebar energi och är den teknik som har lägst utsläpp av koldioxid på 
marknaden. Systemet är utvecklat i samråd med Arbetsmiljöverket och Energimyndigheten 
(Nutek) och har benämningen VAVT-system. För ytterligare information om företaget  
(se bilaga 1). 
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3 Projektbeskrivning  
Sekretess  

3.1 Nuvarande lösning  
Sekretess  
 

3.2 Önskat resultat 
Sekretess  
 

3.3 Krav och önskemål 
Projektgruppen har tillsammans med Svensk Comfortkonstruktion tagit fram en lista med krav 
och önskemål på luftdonet. Kravspecifikationen består av ett antal övergripande punkter som 
fungerar mer som riktlinjer än rena krav (se bilaga IV).  

 

3.3.1 Kravspecifikation  
Sekretess  
 

3.3.2 Önskemål 
Sekretess  
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4 Metod 
Idégenerering och utveckling sker i enighet med teorier om dynamisk produktutveckling som 
gruppen fått lära sig under sin studietid (Ottosson 1999). Projektet har som mål att snabbt 
omsätta teorier i praktik och kommer därför att så tidigt som möjligt jobba med modeller i full 
skala för att kunna verifiera och utvärdera idéer.   

4.1Använda metoder 
Ishikawa 
För att ta projektet effektivt framåt jobbar gruppen med Ishikawa diagram (Bergman & Klefsjö 
2001). Metoden innebär att problemet, i detta fall hela projektet benas upp i mindre stycken och 
delproblem. Detta för att lättare kunna visualisera de kritiska momenten i projektet. 
 
Flödande vattnets princip 
Gruppen kommer att använda sig av ”flödande vattnets princip” (Ottosson1999) vilket innebär 
att man lägger stor arbetsinsats på de viktiga och mest vitala problemen för att ta sig vidare i 
projektet.  
 
Pareto principle 
Eller 80/20 regeln (Ottosson1999) som den också kallas används för att komma snabbt framåt. 
Denna innebär i princip att man gör en uppgift till 80 procent för att sedan byta till en annan 
uppgift och därefter återkomma och göra klart den första. Allt för att slippa göra om saker man 
redan gjort till 100% och spara tid.   
 
Idégenerering 
BAD, PAD, CAD och MAD (Brain-, Pencil-, Computer- och Model Aided Design, 
Ottosson19xx) är metoder som flitigt används för att lösa problem och hitta lösningar. Metoden 
syftar till att det är viktigt att använda många olika sätt att visualisera ett problem och en lösning 
för att fås så många infallsvinklar som möjligt.    
 
Modeller 
Gruppen använder sig av skolans modellverkstad för att snabbt kunna bygga sina modeller och 
utvärdera dem. Då aerodynamik är komplicerat att räkna med krävs riktiga prototyper för att 
kunna göra korrekta bedömningar.  
 
Utvärdering  
Förutom eget förnuft där skisser, CAD-, och fysiska modeller utvärderas kommer också några 
utvärderingsmetoder användas så som FMEA, Pughs konceptvalsmatris och utvärderingstester. 
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Tester 
Gruppen har för avsikt att sätta upp ett test under projektets gång för att bevisa nyttan med 
produkten och dess funktion. Testet kommer att ske i en miljö så lik som möjligt den 
kontorsmiljö som produkten har för avsikt att installeras i. 
 
Immaterialrättsligt skydd 
Som sista led i projektet kommer en nyhetsgranskning genomföras och i slutskedet en 
patentansökan som ett immaterialrättsligt skydd till produkten.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bild 1. Illustration över den metod projektgruppen valt att jobba efter.
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5 Utvecklingsprocessen 
Sekretess  
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6 Resultat 
Sekretess  
 

6.1 Donkroppen 
Sekretess  
 

6.2 Kanalväljare 
Sekretess  
 

6.3 Funktionsbeskrivning 
Sekretess  
 

6.4 Materialval & komponenter 
Sekretess  
 

6.5 Priskalkyl 
Sekretess  

6.6 Marknadsplan 
Marknaden för VAVT- system är i utvecklingsstadiet och framtiden ser ljus ut. I dagens läge 
läggs stor vikt på miljöaspekter och klimatsystemet är det system som har lägst koldioxidutsläpp 
på marknaden, det ger systemet stora marknadsfördelar.  
 
Svensk Comfortkonstruktion är kund till projektet och i dagsläget är företagets behov uppskattat 
till mellan 500 och 1000 don om året. Ser man på hela Skandinavien som det geografiska område 
som i dagsläget använder sig av VAVT-systemen uppskattas det till 4000 don om året. De 
närmsta åren förväntas marknaden för VAVT system öka betydligt vilket ger DAD stora 
möjligheter att bli en lönsam produkt. 

6.6 Uppföljning av kravspecifikation 
Sekretess  
   
  



                    
 
 

 

 
8 

Gustaf Tångne                                                                                   Utvecklingsingenjörerna 2008 
Olof Eliasson                                                                                                  Högskolan i Halmstad  

7 Framtid 
Sekretess  
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8 Reflektioner 
 

8.1 Slutsats 
Sekretess  

8.2 Diskussion  
Projektets omfattning har medfört nya aspekter som varit mycket lärorika. Framförallt att kunna 
avgränsa projektet och fokusera på rätt moment. Att sedan inte överarbeta och låta vissa delar 
vila har medfört att projektet kunnat fortskrida i jämn takt utan allt för stora loopar i processen.  
Då kunskapen om aerodynamik och luftflöden i ventilationdon har varit begränsade har 
möjligheten att på egen hand kunna bygga funktionsmodeller varit väldigt viktigt för 
utvecklingsprocessen.  
 
Kontakten med projektets samarbetspartner och projektdelägare Hans Törner har varit en annan 
viktig del till att projektet lyckats så bra. Hans Törners stora erfarenhet av VAVT- system och 
ventilationsbranschen har gjort att frågor och idéer kunnat besvaras snabbt.  
 
Projektet är ett innovationsprojekt som speglar utvecklingsingenjörsprogrammets utbildning så 
som produktutveckling, produktionsteknik och affärsutveckling vilket gjort att vi fått användning 
av våra vunna kunskaper i projektet.   
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