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Sammanfattning  

Electrolux Laundry systems är världsledande inom tillverkning av professionell tvättutrustning. 
Maskinerna används inom hotellbranschen, äldrevården, i flerbostadshus, tvättbarer samt inom 
kommersiella och institutionella tvätterier.   

Om det efter tvätt skulle finnas rester av olja eller fett kvar i kläderna så kan värmen från tork 
tumlaren orsaka en kemisk reaktion. Denna reaktion kan under vissa omständigheter orsaka en 
brand inuti trumman. Konkurrenter till Electrolux har utvecklat egna system som släcker brand inuti 
en torktumlare och kunder har uttryck önskan om att få köpa ett brandsläckningssystem. Därför fick 
projektgruppen i uppgift från Electrolux att utveckla ett brandsläckningssystem som släcker en brand 
i en torktumlare.  

Syftet med projektet har varit att utveckla ett system som både detekterar och reagerar på eld i en 
industritorktumlare för att möta konkurrenter samt tillfredställa kundernas önskemål. 

Målet var att utveckla ett brandsläckningssystem åt Electrolux Laundry Systems och tillverka en fullt 
fungerande prototyp. 

Projektet inleddes med informationssökningar om olika metoder för att både detektera och släcka en 
brand. Därefter användes ett antal olika metoder för att utveckla en slutgiltig lösning och 
framställande av en prototyp.   

Resultatet av projektet är ett brandsläckningssystem som släcker en brand inuti en torktumlare. 
Systemet är helt mekaniskt och använder vatten för att släcka elden. Dessutom syns inte systemet 
från utsidan.  

Systemet projektgruppen utvecklat uppfyller väl de krav och önskemål som ställts upp i början av 

projektet. Syfte och mål stämmer dessutom väl med det som angavs vid starten av projektet.   

 

  



                               

Abstract 

Electrolux Laundry Systems is the world leader in manufacturing professional laundry equipment. 
The machines are used in the hotel sector, elderly care, in multifamily houses, laundry bars, and in 
commercial and institutional laundries.  

If there is oil or grease left in the clothes after washing may the heat from the dryer cause a chemical 
reaction. This reaction may, under certain circumstances cause a fire inside the drum. Competitors to 
Electrolux has developed its own systems that extinguishes fire inside a tumble dryer and customers 
have expressed desire to purchase a fire-extinguishing system. Therefore, the project team received 
the task by Electrolux to develop a fire-extinguishing system that extinguishes a fire in a tumble 
dryer.  

The purpose of the project has been to develop a system that both detects and responds to fire in an 
industrial tumble dryer to meet the competitors and to satisfy customers' requirements.  

The goal was to develop a fire-extinguishing system for Electrolux Laundry Systems and develop a 
fully functioning prototype.  

The project began with information searches on a variety of methods to both detect and extinguish a 
fire. Subsequently, a number of different methods were used to develop a final solution and make a 
prototype.  

The result of the project is a fire-extinguishing system that extinguishes a fire inside a dryer. The 
system is entirely mechanical and uses water to extinguish the fire. In addition, the system is not 
visible from the outside.  

The system that the team developed well meets all the requirements and preferences who where set 
out in the beginning of the project. The purpose and goal also correspond well with what was stated 
at the beginning of the project. 

  



                               

Förord 

Denna rapport är en del av examinationen av kursen Nyproduktionsutveckling. Kursen har pågått 
hela läsåret för studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Arbetet 
omfattar 22,5 högskolepoäng.  

Under projektets gång har projektgruppen mött motgångar likväl som framgångar. Viktigt är att inte 
ge upp efter en motgång utan se det som en möjlighet och att dra lärdom av det. Projektgruppen har 
även lärt oss jobba efter en maxkostnad på produkten. Detta har varit en stor utmaning men 
samtidigt har det tvingat projektgruppen att tänka i nya banor och ta fram nya kreativa lösningar.  

Slutligen vill projektgruppen tacka Ingrid Pettersson och Alexander Routlege på Electrolux för all hjälp 
och stöd samt projektgruppens handledare Jeanette Gullbrand som hela tiden uppmuntrat 
projektgruppen under tunga perioder. Vidare vill projektgruppen även tacka alla vänliga människor 
som varit inblandade i projekt på ett eller annat sätt.     
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1. Inledning 

Nedan följer information om företaget och deras problem. Projektets syfte, mål och dess 
avgränsningar behandlas även här 

1.1 Företagspresentation 
Electrolux Laundry Systems är världsledande inom tillverkning av professionell tvättutrustning. 
Maskinerna används inom hotellbranschen, äldrevården, i flerbostadshus, tvättbarer samt inom 
kommersiella och institutionella tvätterier. Produktlinjen har cirka 1280 anställda i Sverige, Frankrike 
och Thailand. Tvättmaskiner och torktumlare tillverkas i Sverige och i Thailand. Manglar och 
barriärtvättmaskiner tillverkas i Frankrike. Huvudkontoret ligger i Ljungby där cirka 500 personer är 
anställda varav 50 jobbar med forskning och utveckling. Electrolux Laundry Systems har lång 
erfarenhet inom branschen vilket bidrar till produkter med hög kvalité, säkerhet och med hänsyn till 
miljön.  

1.2 Bakgrund och problem 
Torktumlare använder sig av varmluft för att torka kläder. Så länge kläderna är fuktiga så hålls 
temperaturen nere på grund av avdunstning. När fukten i kläderna avtar så stiger temperaturen. 
Electrolux´s torktumlare har ett system för att begränsa max temperatur på in- och utluft till 
tumlaren. Blir in- eller utluften för hög slås värmen av tillfälligt för att förhindra överhettning. Skulle 
värmen stiga ytterligare bryts en säkring som stannar maskinen. Denna säkring måste återställas 
manuellt. Om olja eller fett finns kvar i kläderna kan värmen efter torkning orsaka en kemisk 
reaktion. Denna reaktion kan under vissa omständigheter orsaka en brand inne i trumman.  

För att släcka en eventuell brand i en industritorktumlare beslutade Electrolux att utveckla ett 
brandsläckningssystem 2006. Detta eftersom konkurrenter till Electrolux såsom Speed Queen och 
ADC redan utvecklat egna brandsläckningssystem samt att kunder efterfrågat ett 
brandsläckningssystem. Lösningen som ingenjörerna på Electrolux tog fram blev dock för dyr att 
tillverka.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att utveckla ett system som detekterar och reagerar på eld i en 
industritorktumlare för att möta konkurrenter och tillfredställa kundernas önskemål. Målet är att 
utveckla ett brandsläckningssystem åt Electrolux Laundry Systems och tillverka en fullt fungerande 
prototyp som ska vara klar i maj 2009. Den ska uppfylla de krav som ställts i projektbeskrivningen(Se 
bilaga 1). 

1.4 Avgränsningar 
Projektgruppen kommer inte försöka ta fram lösningar som förebygger brand utan kommer 
koncentrera arbetet på en lösning som reagerar vid brand. Detta eftersom det redan finns ett 
överhettningsskydd som slår ifrån vid en viss temperatur. Dessutom så uppstår branden på grund av 
kemiska reaktioner som är svåra att förebygga. Eftersom Electrolux har ett stort urval av torktumlare 
har prototypen anpassats till modell T4520.  
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2. Projektbeskrivning 

2.1 Intressenter 
Primära intressenterna är dem som direkt berörs av resultatet i projektet. Sekundära är de som på 
ett eller annat sätt kommer i kontakt med produkten under dess livstid. 

2.1.1 Primära intressenter 
Electrolux Laundry System och dess kunder. Det är viktigt att en god relation mellan projektgruppen 
och Electrolux uppstår. Detta för att lyssna på önskemål från Electrolux och deras kunder samt för att 
få utvärdering och feedback på idéer.  

2.1.2 Sekundära intressenter 
Användarna av torktumlaren. Det är viktigt att Electrolux har en nära relation med användarna av 
torktumlarna för att få feedback från användarna.  

2.2 Krav/önskemål 
KRAV  KRAV PÅ BRANDSLÄCKNINGSSYSTEMET 

Krav 1 Systemet ska kunna detektera en brand inuti trumman 

Krav 2 Systemet ska reagera vid brand och släcka branden 

Krav 3 Systemet ska vara integrerbart på nya såsom gamla maskiner 

Krav 4 Systemet ska leva upp till relevanta normer och regler 

Krav 5 Priset på komponenter till systemet får inte överstiga tusen kronor exkl. moms 

ÖNSKEMÅL   ÖNSKEMÅL PÅ BRANDSLÄCKNINGSSYSTEMET 

Önskemål 1 Automatisk avstängning av systemet 

Önskemål 2 Användning av vatten till brandsläckningssystemet 

Önskemål 3 Mekanisk lösning 

Önskemål 4 Ej synbart utifrån 

2.3 Projektorganisation 
Beställare 
Elextrolux Laundry Systems 

Styrgrupp 
Ingrid Pettersson och Alexander Routlege 

Projektgrupp 
Carl-Johan Wickström och Rasmus Magnusson 

Referensgrupp 
Jeanette Gullbrand, Hans-Erik Eldemark 
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2.4 Budget 
Våra kostnader innefattar inköp av komponenter för experiment och idéer, resekostnader, bygge av 
prototyp och rapportutskrifter. Vi räknar med att göra av med cirka sjutusen kronor. För fullständig 
budget(se bilaga 2).  

2.5 Tidplan 
En preliminär tidsplanering utformades i form av ett GANTT-schema vid projektets mitt eftersom 
projektgruppen behövde lite strukturering i arbetet(se bilaga 3).    

2.6 Risker 
I början av projektets gång genomfördes en grundlig genomgång över vilka risker som kan uppstå 
med projektet(se Bilaga 4). Då projektgruppen sammanbetade med Electrolux förbisågs likvida 
problem. Genom att göra en riskanalys kunde projektgruppen motverka problem genom att vara 
beredda på vilka problem som kunde uppstå i projektet och behandla dessa på effektivaste sätt.  Det 
kunde tidigt konstateras att leveranser och komponentval var de mest kritiska riskerna under 
projektets gång.  För att motverka dessa problem förberedde sig projektgruppen väl inför de olika 
testerna och beställde delarna i god tid. 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras de metoder projektgruppen använt sig av under projektets gång för att 
lösa uppgiften.  

3.1 DPD – Dynamisk Produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling innebär att projektet drivs med ett högt tempo, självorganisation och 
vision. Gruppmedlemmarna får arbeta självständigt. Tankar och idéer ska uppmuntras och inte 
kritiseras. Genom att arbeta med självorganisation så behöver gruppmedlemmarna inte styras 
individuellt utan hela gruppen kan sträva åt sammal mål. Alla medlemmar inom projektet ska ha god 
kunskap om projektets mål och vision för att alla ska kunna arbeta flexibelt. DPD är den mest 
effektiva metoden för produktutveckling eftersom kunskapen som vinns i varje steg utnyttjas till fullo 
(Ottosson, 1999). 

3.2 BAD (Brain Aided Design) 
En metod där man använder hjärnan för att finna lösningar på ett problem. Denna metod gynnar den 
kreativa processen genom att tankarna släpps fria. Tankar och idéer får sväva fritt och framförs utan 
någon form av kritik. Muntlig brainstorming är ett exempel på BAD som projektgruppen använt 
(Ottosson, 2006). 

3.3 PAD (Pencil Aided Design) 
För att få en visuell bild av ett lösningsförslag kan man enkelt skissa ner idén på ett papper. Detta gör 
det enkelt för övriga deltagare att förstå idén. Även vid användande av denna metod så får ingen 
kritikförekomma under processen. Gruppen har använt BAD i kombination av PAD i samband med 
brainstorming (Ottosson, 2006).  

3.4 MAD (Model Aided Design) 
Genom att skapa en modell kan man enkelt utvärdera hur väl idén lämpar sig i verkligheten. 
Modellen skapas främst i ett lättformigt material såsom papper, trä, metall eller plast. 
Projektgruppen har under projektets gång använt MAD vid framtagning av funktionsmodeller för att 
kunna utvärdera olika idéer (Ottosson, 2006). 

3.5 CAD (Computer Aided Design) 
Med hjälp av en dator och en särskild mjukvara, exempelvis CATIA, kan tredimensionella modeller 
eller ritningar skapas. En fördel med CAD är att mått och små ändringar i konstruktionen kan ändras 
på ett enkelt och smidigt sätt. Projektgruppen har använt CATIA för att visa hur systemet ska 
integreras på maskinen (Ottosson, 2006). 

3.6 FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 
En metod som används för att analysera felmöjligheter på ingående komponenterna i en produkt 
eller en process. Alla tänkbara haveriscenarier analyseras noggrant, vilken konsekvens haveriet får 
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samt hur allvarlig feleffekten är. Sist presenteras åtgärder för att förebygga framtida problem 
(Nordin, 2007). 

3.7 SWOT 
En SWOT-analys analyserar den information som finns om produkten. Syftet med analysen är att få 
en överblick över produktens olika styrka(s), svagheter(w), möjligheter(o) samt hot(t).  Styrkor och 
svagheter klassas som interna medan möjligheter och hot är externa (Nordin, 2007). 

3.8 Benchmarking  
Genom att studera befintliga lösningar på ett problem kan tips och inspiration hämtas till en lösning. 
Denna metod kallas för benchmarking. Det är viktigt att tänka på att inte använda denna metod i ett 
tidigt skede av projektet. Detta eftersom kreativiteten riskerar att hämmas samt att användaren 
riskerar att fastna i en det andra projektets banor. Under projektets gång har projektgruppen använt 
denna metod för att få tips och idéer (Ottosson, 2006). 

3.9 Laboration 
För att samla in all nödvändig data vi behöver samt testa systemet ska projektgruppen utföra ett 
flertal laborationer. Dessa laborationer kommer att utföras på Electrolux i Ljungby under uppsikt av 
handledare. Viktigt är att komma väl förberedd till laborationerna för att undvika resursslöseri i form 
av ineffektivitet. 
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4. Utvecklingsprocessen 

Detta kapitel beskriver projektets genomförande från början till slut 

4.1 Information – existerande system 
2006 tillsattes en grupp bestående av Jakob Steinicke, Halina Madsen, Anne Grethe Kalia, Christina 
Sommer, Michelle Bogebo och Paolo Schira. Denna grupp fick i uppgift att utveckla ett 
brandsläckningssystem för Electrolux. Gruppen tog fram två förslag på lösningar. Ett mekaniskt 
system utan automatisk avstängning och ett elektroniskt system med automatisk avstängning. Det 
mekaniska systemet bestod av en ventil med en säkring som går sönder vid 260 grader och två 
munstycken. Det elektroniska systemet byggde på grunden från det mekaniska systemet men med 
en magnetventil som styrde tillförseln av vatten. Magnetventilen styrdes i sin tur av en timer och en 
kontrollbox. För ritningar på lösningarna (se bilaga 5 och 6). 

Priset på komponenter till det mekaniska systemet gick på cirka 1500 kronor och det elektroniska 
systemet gick på cirka 3000 kronor. Electrolux godtog inte att komponentpriset översteg 1000 kronor 
och avvecklade projektet.  

Projekten återupptogs den 6 oktober 2008 då projektgruppen besökte Electrolux Laundry System i 
Ljungby. Vid detta besök fick projektgruppen träffa handledarna från Electrolux. Problemet 
presenterades grundligt och all relevant information såsom krav och önskemål erhölls. 

4.2 Idégenerering  

4.2.1 Detektera brand 
Efter första informationsmötet inleddes en omfattande informationssökning på internet om olika 
sätt att detektera en brand. Sökningen pågick till dess att projektgruppen samlat in tillräckligt med 
kunskap inom området för att kunna genomföra en brainstorming.     

I syfte med att få fram lösningsförslag genomfördes en brainstorming på hur en brand ska detekteras 
tillsammans med tre andra elever. Brainstormingen genomfördes under tystnad där var och en fick 
skissa ner förslag för att sedan presentera dessa för övriga deltagare. Efter brainstormingen 
utvärderades alla förslag av projektgruppen.  Det förslag projektgruppen valde att undersöka 
ytterligare var användning av en värmesensor.   

 4.2.2 Släckmetod 
För att få information om olika metoder att släcka en brand med genomfördes 
informationssökningar på internet. Efter all nödvändig information samlats in och bearbetats 
genomfördes en brainstorming. Denna brainstorming skulle resultera i vilken typ av släckningsmedel 
som skulle användas och hur elden skulle släckas. En rad olika lösningar genererades fram. Det 
vinnande förslaget blev användning av vattendimma.  

I syfte att utvärdera vattendimma som släckmetod valde gruppen att skapa en funktionsmodell. 
Komponenter inhandlades för att kunna framställa en funktionsmodell. Modellen som byggdes var 
en modifierad färgspruta där tryckluftsförsörjningen ersatts av en kolsyrebehållare laddad med en 
tolv grams kolsyrepatron. Kolsyrepatronen visade sig dock inte leverera önskvärt tryck så gruppen 
kunde inte använda sig av metoden.  
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Ytterligare informationssökning om vattendimma genomfördes. Samtal till experter inom området 
genomfördes. Experterna var dock eniga om att vattendimma var en alltför kostsam metod och 
skulle därför inte uppfylla kravet på kostnaden. 

För att få fram nya idéer genomfördes en benchmarking där en konkurrents lösning studerades. En 
ny brainstorming genomfördes tillsammans med gruppens handledare Jeanette Gullbrand samt 
teknocenters koordinator Hans-Erik Eldemark. Brainstorming resulterade i nya idéer hur systemet 
skulle kunna utformas men samtidigt uppkom nya frågor. 

I syfte att få ytterligare idéer bokades ett möte in med Magnus Svensson på Halmstad Brandservice. 
Gruppen presenterade problemet för Magnus som diskuterade olika lösningar för vårt ändamål. Det 
visade sig dock att Magnus var mer inriktad på unika projekt för större lösningar med kostnader på 
minst 30 000 kronor. Projektgruppen fortsatte att leta efter ytterligare information och komponenter 
efter detta möte.   

Kort efter mötet med Magnus bokade gruppen in ett möte med Hans-Erik Eldemark. Syftet med 
mötet var att försöka generera fram nya lösningsförslag. Problemet presenterades och 
projektgruppen berättade om projektets alla idéer så att Hans-Erik skulle få en inblick i projektet. Tre 
olika metoder för att släcka en brand genererades fram:   

 Använda munstycke med en tätplugg som smälter vid en viss temperatur 

 Använda metaller i ett munstycke som blir flytande vid en viss temperatur 

 Använda metaller som ändrar dimensioner  
 

Hans-Erik tipsade även om att använda oss av dysor som munstycken, vilket gruppen tog åt sig. 

4.3 Val av lösning 

4.3.1 Detektera brand 
Valet av lösning för att detektera brand gjordes vid mötet med Magnus Svensson på Halmstad 
Brandservice. Vid detta möte med Magnus fick projektgruppen vetskap om en smältsäkring. Denna 
smältsäkring visade sig vara både mekanisk och relativt billig. Därför bestämde sig projektgruppen för 
att använda sig av en smältsäkring för att detektera branden. 

4.3.2 Släckmetod 
För att välja vilken lösning projektgruppen skulle gå vidare skissades alla lösningsförslag som 
förekommit under projektets gång ner (Se bilaga 7). Dessa presenterades för handledarna på 
Electrolux. Förslagen utvärderades var för sig och gruppen tog åt sig av feedbacken från handledarna.  

Efter en tids letande efter lämpliga komponenter inskaffade projektgruppen en bevattningstimer. 
Bevattningstimern testades för att se om den kunde ingå i ett brandsläckningssystem. Den visade sig 
fungera bra för ändamålet och var dessutom mekanisk samt att den stänger av sig själv efter önskad 
tid. Priset var dessutom relativt lågt så projektgruppen skissade ner en lösning där bevattningstimern 
ingick. En lösning för att starta timern skissades även fram. Därefter byggdes en funktionsmodell för 
att utvärdera lösningen. Funktionsmodellen visade sig fungera utmärkt så gruppen valde att använda 
bevattningstimern till släcksystemet. 

4.4 Komponenter och prototyp 
För att ta reda på om bevattningstimern klarade de högt ställda krav som en ventil måste uppfylla för 
att garantera hållfastheten så kontaktades Per Andersson(Lärare i materiallära). Per konstaterade att 
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om timern var DN 10 klassad så skulle den uppfylla kraven som ställts. För information om detta 
kontaktades tillverkaren av timern. Timern visade sig inte vara DN klassad eftersom tillverkaren inte 
ansåg att det inte fanns ett behov för detta. Ytterligare information såsom att den är godkänd för 
tryck uppemot 12 bar erhölls.  

En kulventil(DN 10 klassad)inhandlades och placerades framför bevattningstimern för att timern inte 
skulle stå under konstant tryck. En tyst brainstorming där projektgruppen satt var för sig och skissade 
ner hur ventilens arm skulle vridas om. Genom brainstormingen utvecklades en lösning som innebar 
att en dragfjäder i anslutning till en smältsäkring drog ihop sig och på så sätt öppnade ventilen när 
smältsäkringen gick av. Kulventilen modifierades så att den var lämplig att användas i den tänkta 
konstruktionen.  

Efter införskaffandet av kulventilen behövdes kopplingar och adaptrar för att kunna samfoga timern 
med kulventilen. Dessa inhandlades och sattes ihop. En vajer och ett vajerhjul införskaffades med.  

Vid ett besök på Halmstad Brandservice erhölls två stycken smältsäkringar. Efter kontakt med 
återförsäljaren av dessa beslutade gruppen att använda sig av en annan leverantör. Anledningen var 
att smältsäkringarna tillverkades i USA. Ragnarssons brandservice kontaktades och tre nya 
smältsäkringar införskaffades för vidare prövning.  

Slang som tillför vatten till maskinen samt mellan timern och munstyckena inuti maskinen 
införskaffades vid ett besök på Hydroscand. Den valda slangen uppfyllde kraven på temperatur och 
tryck. 

En ny informationssökning genomfördes för att hitta lämpliga munstycken till prototypen. Tre dysor, 
av olika typer, från BETE införskaffades. En test av dessa i Högskolan i Halmstads verkstad 
genomfördes med framgång. 

Efter kontakt med Lesjöfors beslutade gruppen att använda en annan typ av fjäder då kraven på 
dragfjädern ansågs orimliga. En liten brainstorming där projektgruppen skissade ner nya lösningar 
genomfördes. Valet av fjäder blev en vridfjäder. Efter kontakt med STECE beställdes fyra olika typer 
av fjädrar. Ingen av dessa fjädrar visade sig kunna användas till prototypen. Sex nya fjädrar 
beställdes. 

När alla delar var införskaffade och tillgängliga började projektgruppen bygga en prototyp nere i 
verkstaden på Halmstad Högskola. Resultatet blev lyckat och prototypen färdigställdes så att den 
kunde tillämpas på en maskin. 

4.5 Laborationer 
För att testa komponenter och skaffa nödvändig information har projektgruppen vid ett flertal 
tillfällen besökt Electrolux för att laborera. Nedan följer dessa laborationer med datum och vad 
gruppen gjort under laborationerna. 

4.5.1 Laboration på Electrolux 16/2 2009 
För att samla in information om värmeutvecklingen inuti torktumlaren genomförde projektgruppen 
en laboration på Electrolux´s laboratorium. Temperaturen inuti torktumlaren registrerades på nio 
olika ställen med hjälp av temperaturtrådar(Se bilaga 8 för temperaturer).  För att få ett så extremt 
resultat som möjligt kördes tumlaren en och en halv timma utan paus. Dessutom reglerades spjället, 
som styrde in- och utluften, för att få så höga temperaturer som möjligt. Temperaturtestet 
resulterade i viktig information för projektet. 80 grader blev det som varmast inuti torktumlaren 
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ovanför trumman där smältsäkringen valts att placeras. Testet låg även till grund för valet av slang 
inuti trumman.   

 

Figur 4.1 Diagram över temperaturtestet  

4.5.2 Laboration på Electrolux 27/3 2009 
Projektgruppen åkte fredagen 27:e mars till Electrolux för att studera möjligheterna att integrera 
lösningen på en befintlig maskin. Maskinens utrymmen studerades noggrant. Utrymmen att dra och 
fästa en vajer samt placeringen av smältbrickan bestämdes. En möjlig placering av timern bestämdes 
och fotograferades.  

4.5.3 Laboration på Electrolux 17/4 2009 
Fredagen 17:e april åkte gruppen till Electrolux i Ljungby. Syftet med dagen var att fästa prototypen i 
torktumlaren. Detta genomfördes med gott resultat. Projektgruppen han även med att testa 
Electrolux´s befintliga munstycken. Dessa munstycken uppfyllde dock inte de krav som ställts. 

4.5.4 Laboration på Electrolux 4/5 2009 
För att testa de nya dysorna på plats i torktumlaren åkte gruppen till Electrolux ytterligare en gång. 
Nya fästen för dysorna gjordes i verkstaden och tillämpades på dysorna. Alla tre dysorna testades 
och utvärderades av projektgruppen.  

4.5.5 Laboration på Electrolux 8/5 2009 
I syfte att undersöka om prototypen fungerade vid en riktig brand åkte projektgruppen till Electrolux 
en sista gång för att genomföra ett brandtest. För att kontrollera att prototypen fungerade 
genomfördes först ett test utan eld. En värmepistol riktades mot smältsäkringen för att efterlikna en 
eld. Säkringen brann av och systemet utlöstes. När prototypen fungerade var det tid att testa den 
med en riktig brand. Joel Rydström på Electrolux hjälpte projektgruppen att förbereda torktumlaren 
för att riktigt test. Torktumlaren flyttades ut för att undvika att brandalarmet i fabriken utlöstes. 
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Därefter kopplades ström och vatten på maskinen. Trumman laddades med sju kilo torr tvätt och 
maskinen startades för att få upp värmen. När önskvärd temperatur uppnåtts togs en handduk ut ur 
tvätten. Handduken försattes i brand och lades in i tumlarens trumma. Efter ett fåtal sekunder hade 
elden tagit fyr i tvätten och maskinen startades. Prototypen visade sig fungera utmärkt. 
Smältsäkringen utlöstes vid cirka 123 grader och systemet stod på i tolv minuter precis som 
planerat(Se bilaga 9 för temperaturer). Ytterligare tester kommer dock att behövas för att säkerställa 
att systemet fungerar som det ska i alla olika situationer som kan förekomma. 

Figur 3.2 Diagram från brandtestet   
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5. Produkten 

I följande kapitel beskrivs resultatet av projektet. Resultatet av projektet är ett mekaniskt 
brandsläckningssystem. Systemet uppfyller alla de krav och önskemål som ställts. Lösningen 
presenteras först i sin helhet sedan behandlas de viktigaste ingående komponenterna. 

5.1 Mekaniskt brandsläckningssystem för torktumlare 
Produkten är ett mekaniskt brandsläckningssystem som utlöses vid brand när temperaturen ovanför 
trumman når 123 grader. Vid utlösningen av systemet sprutas vatten ut ur ett munstycke och släcker 
branden. För att förhindra återantändning sprutas vatten på tvätten i tolv minuter för att kyla den 
och få den genomblöt. Sedan stängs vattentillförseln av automatiskt med hjälp av en timer. Efter 
utlösning kan systemet enkelt återställas. Produkten kommer att säljas som ett komplett kit där 
kunder kan köpa systemet i efterhand eller i samband med köp av torktumlaren.  

 

Figur 5.1 Överblick av brandsläckningssystemet 

5.2 Funktion  
Ovanför trumman i torktumlaren har ett hål borrats. I detta hål sitter en smältsäkring fast i ett hölje. I 
ena änden av smältsäkringen sitter en vajer fastmonterad. Vajerns andra sida sitter fast på 
kulventilens arm. I detta läge är ventilen stängd vilket hindrar vatten att komma in till systemet. På 
en axel parallellt med kulventilen sitter en vridfjäder fast i armen. Denna fjäder är uppspänd så att 
den vill dra kulventilens arm ner och därmed öppna ventilen. Det som hindrar fjädern från att vridas 
är smältsäkringen. Skulle en brand uppstå och värmen i trumman stiga till 123 grader så smälter en 
legering mellan smältsäkringen och den dras isär. När smältsäkringen gått isär finns inget motstånd 
kvar och vridfjädern drar ner axeln som öppnar ventilen. I detta skede aktiveras även en timer som 
stoppar vattentillförseln efter tolv minuter. På timerns ände sitter en slang fast och längst ut på 
slangen sitter en dysa fast. Dysan har ett litet hål och en krok är fäst i ändan av dysan för att fördela 
vattnet till en dimma av vatten. Ju mer finfördelat vattnet är desto bättre släckningsförmåga. 
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5.3 Ingående komponenter 
Brandsläckningssystemet består av totalt 53 komponenter(för fullständig komponentlista se Bilaga 
10). Nedan kommer systemets viktiga komponenter presenteras: 

5.3.1 Smältsäkring 
Denna detalj används för att detektera branden. Två 
plattor sitter fast i varandra med hjälp av en 
legering. Denna legering blir flytande vid 123 grader 
vilket resulterar i att plattorna glider isär. Längst ut 
på varje kant finns ett hål borrat. Smältsäkringen 
klarar av en konstant belastning på cirka tolv kilo 
vilket motsvarar ungefär 120 Newton. 
Smältsäkringen är placerad ovanför trummans mitt 
och sitter fastmonterad i ett av ändhålen på ett 
fäste. Detta fäste som i sin tur sitter fast i tumlarens 
trumma är konstruerat att släppa igenom så lite 
tjuvluft som möjligt för att inte försämra 
torktumlaren egenskaper.  
     Figur 5.2 Smältsäkring 

5.3.2 Vajer 
 I andra ändhålet på smältbrickan sitter en vajer fastmonterad med en vajerbricka. Vajern sitter i sin 
tur fastmonterad på kulventilens arm med en vajerbricka. Funktionen med vajern är att hindra 
fjädern från att vridas neråt. Vajern löper genom ett vajerhjul för att inte tappa någon kraft när 
fjädern ska lösa ur. En stålvajer med en tjocklek på 2 mm har använts. 

5.3.3 Kulventil 
Kulventilen används eftersom timern inte är klassad för 
att stå under konstant tryck. Ventilen är klassad för DN 
10 och PN 32 vilket gör att den klarar av att stå under ett 
konstant tryck med 10 bar. Kulventilen har en arm som 
reglerar öppning och stängning av ventilen. Vid denna 
arm fästs vajern. På gängan vid armen skruvas en 
specialtillverkad bult med invändiga gängor fast. Denna 
bult fungerar som hållare åt fjädern. Fjädern fästs fast i 
armen på kulventilen.  

Figur 5.3 Kulventil 

5.3.4 Fjäder 
Fjäderns uppgift är att öppna kulventilen. Den är av typen 
vridfjäder. I obelastat tillstånd är fjädern helt rak men i 
systemet är den uppspänd till cirka 110 grader. Trådtjockleken 
är 4 mm och uppmätt dragkraft är cirka 62 Newton.   

             
Figur 5.4 Fjäder   
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5.3.5 Timer 
Systemet använder sig av en timer. Timern är 
mekanisk och tiden är ställbar mellan 2 till 120 
minuter. Den är testad för att klara av ett 
tryck på 12 bar. Ett litet hål vid timerns 
visningspil har borrats. I detta hål sitter en 
liten tråd eller sprint som hindrar timern från 
att röra sig. Timern är uppdragen på 12 
minuter för att få tvätten genomblöt och 
nerkyld så att branden inte riskerar att 
återantändas. Timern har två ändar. Den ena 
endan är kopplad till kulventilen och på den 
andra sitter en slang som leder till 
munstycket(dysan).  

 

    Figur 5.5 Timer 

5.3.6 Slang 
Vattentillförseln till systemet kommer från en slang som sitter kopplad till kundens vattentillförsel. 
En slang från Hydroscand har valts till prototypen med innerdiametern 10 mm. Eftersom denna slang 
inte utsätts för hög temperatur eller nämnvärt högt tryck så kan i princip vilken slang som helst 
användas. Vattnet mellan timern och dysan går genom en slang inuti torktumlaren. Denna slang 
behöver klara en temperatur på minst 80 grader. Slangen som valts kommer även den ifrån 
Hydroscand och klarar 100 grader.   

5.3.7 Dysa 
Dysan är den komponent som fördelar vattnet finfördelat över elden 
och släcker den. Dysan sitter fast i slangen. Dysan projektgruppen 
valt kommer från BETE. Vattenkapaciteten på dysan är cirka 10 liter 
vatten per minut. Längst fram på dysan sitter en krok som slår sönder 
vattnet och finfördelar den i en fin dimma. Denna dimma har bättre 
släckegenskaper än vanligt vatten. 

 

 

     Figur 5.6 Dysa    
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6. Affärssystem 

Följande kapitel presenterar hur företaget ska tjäna pengar på produkten. I skrivande stund har 
projektgruppen inte diskuterat framtiden med produkten för Electrolux. Därför är all affärsstrategi 
baserad på projektgruppens strategier. 

6.1 Marknaden 
Kunderna till brandsläckningssystemet är institutioner med höga krav på säkerhet. Dessa kunder 
återfinns bland annat inom hotellbranschen, äldrevården, sjukvården, flerbostadshus och 
kommersiella tvättbarer. Electrolux har konkurrenter som redan utvecklat egna 
brandsläckningssystem. Dessa konkurrenter är ADC och SpeedQueen. För att inte tappa kunder till 
dessa är Electrolux i behov att kunna erbjuda sina kunder ett brandsläckningssystem.       

6.2 Marknadsplan 
Systemet kommer att säljas som ett kit eller köpas som tillval och monteras på nya maskiner direkt i 
fabriken. Väljer kunden att köpa produkten som ett kit finns två valmöjligheter: kunden kan antingen 
installera systemet själv eller anlita en auktoriserad montör som kan utföra jobbet. Dock kommer det 
att krävas en besiktning efter installationen om kunden installerar systemet själv.  Försäljningen är 
brandsläckningssystemet kommer att ske genom Electrolux befintliga säljkanaler.  

6.3 Distribution 
Electrolux har funnits länge och har därför ett väl utvecklat distributionsnätverk. Inköp av 
komponenter till systemet kan köpas av Electrolux´s nuvarande leverantörer. Vissa komponenter kan 
förmodligen Electrolux själva tillverka. Även försäljningsnätverket är väl inarbetat med en rad olika 
återförsäljare runt om i världen. Projektgruppen ser därför inget behov av att utföra några ändringar 
eller åtgärder gällande Electrolux´s nuvarande distributionsnät. Systemet kommer att säljas till både 
nya och gamla maskiner och har därför stora möjligheter att nå marknaden snabbt. I början av 
lanseringen kan det vara bra för Electrolux att först lansera produkten i utvalda länder för att få 
snabb och tillförlitlig feedback från användarna.   

6.4 Produktionsprocessen 
Prototypen projektgruppen utvecklat fram är framtagen på ett sätt som medför att alla moment 
skulle kunna utföras på Electrolux fabrik i Ljungby. Projektgruppens produkt är dock i stadiet av en 
prototyp så ytterligare finslipning av konstruktion och komponentval bör genomföras. Prototypen 
består av 53 delar totalt men gruppen ser goda möjligheter till att få ner antalet komponenter 
betydligt. De detaljer Electrolux inte själva kan framställa ska köpas in från deras nuvarande 
leverantörer. Alla komponenter ska gå att få tag på via deras nuvarande leverantörer. Systemet 
består till stora delar av färdiga komponenter så någon ny produktionsutrustning ska inte behövas. 
Produkten är relativt enkel att sätta ihop och montera så Electrolux nuvarande montörer ska kunna 
utföra montering med gott resultat.  
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6.5 Ekonomiska planer/kalkyler 
Projektgruppens produkt har en materialkostnad på cirka 925 kronor exklusive moms. För fullständig 
komponentlista och priser (se bilaga 10). För alla stora och viktiga komponenter har prisförfrågningar 
gjorts vid beställningar om 250 stycken enheter. Prisuppgifterna på skruvar, muttrar och diverse 
råmaterial har dock uppskattas av projektgruppen. Då projektgruppen saknar kunskap om 
monteringen och tillverkningen om produkten har inga tillverkningskostnader utförts. Men systemets 
materialkostnad understiger tusen kronor vilket var kravet för systemet. Därför ser gruppen att 
Electrolux har goda möjligheter att tjäna pengar på systemet då försäljningspriset kommer att ligga 
på cirka 5000 kronor inklusive moms till slutkunden. Första året produkten finns på marknaden 
räknar Electrolux med att kunna sälja 250 enheter. Detta skulle innebära intäkter på 1 250 000 
kronor inklusive moms för Electrolux. Då produkten medför stor säkerhet för kunden väntas 
marknaden kunna expanderas och cirka 400 enheter väntas säljas året därpå. Systemets pris bör 
kunna sänkas i takt med att en enklare konstruktion bidrar till lägre tillverkningskostnader samt att 
priserna på komponenter pressas ytterligare. Då Electrolux är ett stort företag bör det inte finnas 
några finansieringsproblem.   

6.6 Tidplan 
Brandsläckningssystemet är en helt ny produkt som fortfarande befinner sig i prototypstadiet. När 
överlämnandet av prototypen från projektgruppen till Electrolux sker bör vidareutveckling och 
ytterligare tester utföras. Finslipning av konstruktionen bör göras för att få ner antalet komponenter. 
Dessutom bör ytterligare tester genomföras. Då det gäller ett brandsläckningssystem så kan testerna 
ta lång tid att utföra eftersom hög säkerhet är ett måste. Projektgruppen har som förhoppningar att 
produkten kommer att finnas ute på marknaden inom två till tre år från det att prototypen 
överlämnats. Så någon gång under 2011 eller 2012 hoppas projektgruppen att kunna se produkten 
ute på marknaden.    

6.7 Risker 
För att analysera produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot så genomfördes en SWOT 
analys.  

Styrkor Svagheter 

Mekanisktsystem Svår att ta patent på 

Enkel att montera Ej estetiskt tilltalande  

Stor del standard komponenter Många komponenter 

Syns ej   

Billig    

Stänger av vattnet   

Möjligheter  Hot 

Förenkla konstruktionen Kan kopieras  

Bytta till standard komponenter  Konkurrenters lösning 

Bygga ihop funktioner till en produkt   

  

Som synes i tabellen så har systemet fler fördelar än nackdelar då det uppfyller alla krav samt 
önskemål som ställts. Det finns fortfarande möjligheter till förbättringar av vissa delar. Det går till 
exempel att förenkla systemet ytterligare för att få ner tillverkningskostnaderna. Det optimala vore 
att kombinera timern, kulventilen och fjädringen till en komponent. Detta skulle kunna göra 
produkten patenterbar så att systemet kan skyddas från konkurrenter.   
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7. Diskussion 

Projektet har varit utmanande, stimulerande, inspirerande men framför allt roligt. Det har inte varit 
en lätt väg fram till resultatet eftersom en maxkostnad på materialkostnaden varit tusen kronor. 
Brandkomponenter är dyra då hög säkerhet och kvalité fordras. Detta har tvingat projektgruppen att 
tänka utanför ramarna och inte bara använt produkter avsedda för brand. Men givetvis uppfyller de 
ingående komponenter de högt ställda kraven.  

Systemet projektgruppen utvecklat uppfyller väl de krav och önskemål som ställts upp i början av 
projektet. Syfte och mål stämmer dessutom väl med det som angavs vid starten av projektet.  

Arbetet har lett fram till en väl fungerande prototyp som efter finjusteringar och tester mycket väl 
skulle kunna släppas på marknaden. Att jobba med vetskapen att produkten en dag kan komma att 
släppas på marknaden har fungerat som en sporre att fortsatta kämpa vidare.  

Att jobba med ett stort företag har haft sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är främst det 
ekonomiska. Under projektets gång har det inte varit några problem med inköp av komponenter eller 
liknande så projektgruppen har i princip haft obegränsat med pengar inom rimliga nivåer. Några 
större marknadsundersökningar har inte heller behövts då företagets kunder redan efterfrågat ett 
system. Nackdelen är att arbetet varit lite mer styrt än om det har varit i egen regi. Kostnaden har 
varit det som styrt mest. Vissa stunder har det känts frustrerande att styras av kostnader men 
samtidigt oerhört stimulerande för det kreativa tänket.  

Kommunikationen mellan företaget och projektgruppen har varit god. Det mesta har gått att lösa via 
e-post eller telefon. Feedback och företagets respons på systemet har hela tiden varit god. 
Handledarna har varit tillmötesgående och positivt inställda till arbetet. 

Så sammanfattningsvis är projektgruppen nöjda och stolta över genomförandet av projektet och dess 
resultat. Projektmedlemmarna har utnyttjat all kunskap som utbildningen gett.    
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www.hansa-engineering.se/ 
 

8.4 Föreläsningsmaterial 
- Handouts från Leif Nordin, Studierektor Utvecklingsingenjörsprogrammet 

 

http://www.lesjofors.se/
http://www.gardena.se/
http://www.bete.com/
http://www.fjadrar.se/
http://www.biltema.se/
http://www.esska-teknik.se/
http://www.halmstadsbrandservice.se/
http://www.solidcomponents.com/
http://www.hansa-engineering.se/
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Bilaga 1 – Projektbeskrivningar 

 

  



3 
 

 

  



4 
 

 

  



5 
 

 

  



6 
 

 

  



7 
 

 

  



8 
 

 

  



9 
 

 

  



10 
 

 

  



11 
 

 

  



12 
 

 

  



13 
 

 

  



14 
 

 

  



15 
 

 

  



16 
 

 

  



17 
 

 

  



18 
 

 

  



19 
 

 

  



20 
 

Bilaga 2 – Budget 

Projektgruppen hade i princip obegränsad budget inom rimliga gränser men i utbildningssyfte 
genomfördes en budget. Den sammanställdes i början av projektet för att få en grov uppskattning 
om utgifterna i projektet. Budgeten presenteras nedan: 

Utgifter Kostnad 

Telefonkostnader 200 kr 

Resor 2 000 kr 

Material funktionsmodell 2 000 kr 

Material prototyp 1 000 kr 

Rapporttryck 1 000 kr 

Utexpo 800 kr 

  

Totalt 7 000 kr 

 

 För att se huruvida budgeten efterföljts gjordes en sammanställning av alla utgifter efter projektets 
gång för att så om budgeten efterföljdes.  

Utgifter Kostnad 

Telefonkostnader 0 kr 

Resor 2 128 kr 

Material funktionsmodell 825 kr 

Material prototyp 925 kr 

Rapporttryck 1 000 kr 

Utexpo 0 kr 

  

Totalt 4 878 kr 

 

Som synes så överskreds inte budgeten utan projektgruppen gjorde av med mindre pengar än 
planerat.  
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Bilaga 3 – GANTT-schema 

Aktivitet v. 8 v. 9  v. 10 v. 11 v. 12  v. 13 v. 14 v. 15 

Idégenerering                 

Beställa komponenter                 

Prototypbygge                 

Montering av prototyp                  

Test av prototyp                 

Rapportskrivning                 

Förberedelse inför redovisning                 

Redovisning                 

Utexpo                 

  v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 v. 20 v. 21 v. 22   

Idégenerering                 

Hitta komponenter                 

Prototypbygge                 

Montering av prototyp                  

Test av prototyp                 

Rapportskrivning                 

Förberedelse inför redovisning                 

Redovisning                 

Utexpo                 

 

  



22 
 

Bilaga 4 - Riskanalys 

PROJEKTRISKER Sannolikhet Påverkan Totalt 

Sjukdom 1 4 4 

Sena leveranser 4 3 12 

Problem vid tester 5 3 15 

Kunskapsbrist 1 5 5 

Interna strider 1 5 5 

Fel komponentval 1 5 5 

Sjukdom 
Om någon i projektgruppen skulle bli sjuk en längre tid kan detta på verka projektet negativt. 
Påverkan varierar dock beroende i vilket skede projektet befinner sig i. Projektet sträcker sig över nio 
månader så sjukdom i början av projektet är inte lika förödande som om en projektgruppsmedlem 
blir sjuk i slutet. 

Leveranser 
Problem med leveranser är en risk som gruppen med stor sannolikhet kommer att råka ut för. Även 
här är det avgörande i vilket skede projektet är i. Med stor sannolikhet kommer gruppen behöva 
beställa delar relativt sent in i projektet. Därför ska gruppen tänka på att beställa alla delar med lång 
leveranstid så tidigt som möjligt för att undvika eventuella förseningar.  

Problem med tester 
För att testa prototypen krävs en eller flera laborationer. Det finns en mängd olika risker som kan 
hända vid en laboration men den mest förödande är att torktumlaren projektgruppen fått till sitt 
förfogande skulle gå sönder och inte kunna användas vid tester. Chansen är tämligen stor att något 
strular så projektgruppen bör vara väl förbereda innan en laboration genomför för att minimera 
riskerna. 

Kunskapsbrist 
Kunskapsbrist kan ge stora problem med projektet. Risken är dock liten eftersom gruppen har 
tillgång till kompetenta lärare med lång efterenhet inom olika områden. Dessutom finns det många 
experter tillgängliga på Electrolux. 

Interna strider  
Om inte medlemmarna i projektgruppen kommer överens kan detta riskera hela projektet. Denna 
risk är dock minimal. För att förhindrar dispyter mellan gruppmedlemmarna är det viktig att 
medlemmarna behandlar varandra på ett respektfullt sätt och lyssnar på varandra. 

Fel komponentval 
Ett felaktigt komponentval kan innebära att systemet inte fungerar eller går sönder. Här blir 
påverkningsgraden allvarligare desto längre projektet pågått. Upptäcks felet i början av projektet kan 
felet lätt åtgärdas. För att förebygga felaktiga komponentval har projektgruppen valt komponenter 
klassade för att klara de ställda kraven.    
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Bilaga 5 – Mekaniskt system 
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Bilaga 6 – Elektroniskt system 
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Bilaga 7 – Brainstorming 

Nedan presenteras resultatet av olika idégenereringar: 

Släckmetoder  
Vatten  
Skum 
Pulver 
Kolsyra 
Vattendimma 
Kväva 
Annan gas 

Detektering 
Röksensor 
Optisksensor 
Något som reagerar på ljud 
Värmesensor 
 Något som går sönder vid hög temperatur  

Sätta på och stänga av vatten  
Ha en begränsad mängd släckmedel 
intelligenta metaller  
Krympslang 
Någon form av propp 
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Bilaga 8 – Temperaturtest 
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Bilaga 9 – Brandtest 
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Bilaga 10 – Komponentlista  

Antal Komponent Styckpris Pris totalt 

1 Koppling till kran ca 30 kr 30 

1 Slang 13 kr/m 39 

1 Slangklämma(Rostfritt) 20 kr 20 

    

1 Slangkoppling(1/4" 10mm) 13 kr 13 

1 Slanklämma(Rostfritt) 20 kr 20 

1 Bottenplatta ca 20 kr 20 

4 Popnitar 1 kr 4 

1 Fjäder 40 kr 40 

1 Förlängningsarm ca 20 kr 20 

1 Bricka ca 1 kr 1 

1 Mutter ca 2 kr 2 

1 Fjäderhållare ca 5 kr 5 

    

1 Kulventil(1/4, PN 10, DN 10) 57 kr 57 

2 Brickor ca 1 kr 2 

1 Koppling(1/4" - 1/2") 13 kr 13 

1 Koppling(1/2" - 1") 23 kr 23 

1 Timer(Gardena 1169) 158 kr 158 

1 Slangkoppling(3/4" 10 mm) 40 kr 40 

    

1 Slang(Klarar 120 grader temp) 25 kr/m 25 

1 Slanklämma(Rostfritt) 20 kr 20 

1 Fäste munstycke ca 20 kr 20 

1 Munstycke 150 kr 150 

1 Slangkoppling 15,64 kr 15,64 

1 Slangklämma 20 kr 20 

3 Popnitar ca 1kr 3 

    

1 Fäste till smältsäkring ca 10 kr 10 

1 Smältsäkring 100 kr 100 

4 Nitar ca 1 kr 4 

1 Skruv ca 2 kr 2 

1 Mutter ca 2 kr 2 

1 Bricka ca 1 kr 1 

1 Vajer 1.77 kr/m 1,77 

2 Vajerfästen 2,31 kr 4,62 

1 Vajerhjul 16,52 kr 16,52 

1 Bult ca 2 kr 2 

1 Mutter ca 2 kr 2 

1 Fäste hjul ca 10 kr 10 

2 Bult ca 2 kr 4 
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2 Bricka ca 1 kr 2 

2 Mutter ca 2 kr 4 

    

53 st Summa totalt 926,55kr 
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Bilaga 11 – Produktspecifikation för 
dysa 

 

  



31 
 

Bilaga 12 – Produktspecifikation fjäder 
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Bilaga 13 – Produktspecifikation slang 
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Bilaga 14 – MET matris 

Metmatrisen nedan visar utsläpp och energiåtgång som vår produkt kommer att åstadkomma. 

 

 

  

 MET Matris   

  Material Energi Utsläpp 

Råmaterial Mässing, plast, gummi 
och rostfritt stål   

Transport, 
tillverkning  

CO2,CO och andra gaser vid 
tillverkning  

Montering   Skruvdraggare,  El Utsläpp från el framställning 

Användning Vatten El till 
vattenpump 

Utsläpp från el framställning 

Leverans  Lastbil Diesel CO2,CO och andra gaser  

Återvinning Mässing/rostfritt stål  Transport, EL CO2,CO och utsläpp från el 
framställning  
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Bilaga 15 – FMEA analys 
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Bilaga 16 – Ritning för balk 
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Bilaga 17 – Ritning för fästplatta 
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Bilaga 18 – Ritning fäste smältsäkring 
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Bilaga 19 – Ritning för dysfäste 
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Bilaga 20 – Ritning för fjäderfäst 


