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Sammanfattning 

 

Detta är ett examensarbete gjort av Joel Ekbom och Freddie Johansson på CAD-Teknikerprogrammet 

vid Högskolan i Halmstad. 

Projektet är gjort i samarbete med C&D Snickeri som ligger i Falköping, Sverige. 

I denna rapport redovisar projektgruppen arbetet som genomförts under 7,5hp. Projekt Korpralen är ett 

projekt som omfattar planering, konstruktion och design, till en lyxlägenhet. Gruppen har ansvarat för 

inredningen till ett större rum. Lägenheten är belägen i Stockholm, Sverige.  

 

Abstract 

 

This is a thesis made by Joel Ekbom and Freddie Johansson studying to Technician in Computer 

Aided Design at Halmstad University. 

The project is done in collaboration with C&D Snickeri, located in Falköping, Sweden. 

In this thesis the project group reports the work that has been done during 7,5hp. Project Korpralen is a 

project that covers planning, construction and design, to a luxury apartment. The group has had 

responsibility for a larger room. The apartment is located in Stockholm, Sweden.   

  



 

Förord 

 

Rapporten är skriven för att beviljas examen från CAD-teknikerprogrammet på Högskolan i 

Halmstad, projektet har utförts tillsammans med C&D Snickeri. 

 

Robin Falck på C&D Snickeri som var vår arbetsgivare ska tillsammans med Jonas Sandgren 

ha ett stort tack för att ha gett oss mycket hjälp under projektets gång. 

Vi har fått möjligheten att arbeta hos C&D snickeri, vilket har resulterat i att vi haft hjälpen 

mycket nära till hands. 

Även ett stort tack till vår handledare på Högskolan i Halmstad, Daniel Sjöholm 
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2 C&D Snickeri 
 

Resan började 1988 i en snickeriverkstad utanför Falköping. Två personer med en extra stor 

känsla för trä startade snickeriverksamheten. 

Till en början var förhållandena mycket enkla men affärsfilosfin var mer ambitiös, att göra 

specialsnickerier som genomsyrades med mycket hög kvalitet, för att på så sätt kunna arbeta 

med de mest exklusiva, krävande, och framförallt roliga uppdragen. 

 

Idag, mer än två decennier senare är C&D Snickeri en av de största snickerierna. Den 

ursprungliga 50 kvadratmeter stora verkstaden har vuxit till 4000 kvadratmeter fabrik. 

 

C&D erbjuder professionell och personlig projektledning genom alla faser, från beräkning 

och förberedelse för snickeriproduktion, ytbehandling och montering av objekt genom 

resemontörer. 

 

C&D Snickeris affärsområden är indelade i fyra områden, living, public, office och offshore.  

I dessa områden finns inga standardprodukter, företaget jobbar med unika projekt. Däremot är 

beställningarna på ledstänger ofta väldigt lika, därför kan tillverkning ofta ske på liknande sätt 

oavsett vilken trappa ledstången ska sitta i. Ledstänger ingår i affärsområdet living. 
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3 Inledning 
 

3.1 Syfte 

 

Projektets syfte är att påvisa ett maskintekniskt tänk, samt goda kunskaper i någon CAD 

mjukvara. Under en 7,5hp lång period ska detta påvisas för att få erhålla examen i CAD-

teknik på Högskolan i Halmstad. Även tillhandhålla viss information till C&D för att 

underlätta deras arbete. 

3.2 Bakgrund 

 

Detta projekt inleddes efter att gruppen skickat en förfrågan till C&D Snickeri om ett 

samarbete, i form av gruppens kommande examensarbete. Denna konversation ledde sedan 

till ett projekt vid namn ”Projekt Korpralen”. 

3.3    Gantt-schema 

 

I projektets början gjorde gruppen ett gantt-schema som sedan följts under arbetets gång. 

Detta används för att få en överblick över projektet, för att hela tiden kunna kontrollera 

tidsplaneringen. Se bilaga 8 

3.4 Problembeskrivning 

 

C&D har fått i uppdrag av en privatkund att med hjälp av kundens arkitekt konstruera och 

tillverka möblemang till större delar av en lägenhet. Lägenheten är på ca 700 kvm, där krav på 

design och kvalitet är stora. Detta projekt är ett stort projekt som pågått under en längre tid, 

därför fick vi i gruppen ansvar för ett område av lägenheten. Projektgruppen ingick då i en 

grupp på 3-4 konstruktörer med ansvar för ett större rum som skulle innehålla två stora 

bokhyllor, dessa konstrueras efter rummets exakta utformning. Huset är byggt på 1700-talet 

med utanpåliggande rör och dylikt som försvårar bygget. Till gruppens hjälp fick man en mall 

från arkitekten med riktlinjer på hur möblemanget skulle se ut och vilken finish det skulle ha. 

Gruppen ritade möblemanget med hänsyn till utstickande rör och annat som skulle komma att 

vara dåligt placerade. Gruppen fick också ta hänsyn till att möblemanget skulle kunna 

tillverkas, detta genererade i att gruppen fick lära sig mycket om träkonstruktion. 

 

3.5 Syfte och mål 

 

Målet är att tolka och uppfylla arkitektens krav i så stor utsträckning som möjligt, men även ta 

hänsyn till tillverkning, rådande omständigheter på plats, samarbeta med övriga konstruktörer 

samt att få en bild av hur det tillverkas i maskinerna. 
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3.6 Avgränsningar 

 

Examensarbetets mål sträcker sig till 3D-modeller samt ritningsunderlag. Dock så är det högst 

troligt att produkten går i tillverkning strax efter redovisningsdatum (25/5 – 2015). 

4 Metod 

 
Fredy Olssons metod är något gruppen är vana vid att arbeta med, därför används den som 

grund i arbetet. Metoden består av tre steg, principkonstruktion, primärkonstruktion och 

tillverkningskonstruktion. Gruppen arbetar mot en arkitekts önskemål, vilket gör att designen 

i stora drag är klar. Däremot har gruppen stöt på problem under resans gång där designen fått 

lida. Då har gruppen använt sig av principkonstruktion för att ta fram en ny lösning för att 

sedan använda sig av primärkonstruktion osv. Tillverkningskonstruktion kommer vi använda 

oss av vid behov. 

5 Kravbeskrivning 
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Vår grupp har fått en guide av C&D för att kunna 

konstruera på det sätt som produkter byggs på ute i 

produktionen. 

 

I guiden står tex hur långt avstånd de är mellan hålen 

på hyllsidorna som hyllplanen kommer att sitta i. 

 

                                                            

                                                                  

 

          

 

                                                                       Bild ur häftet, från C&D 

 

 

K-1. Smidig tillverkning, dvs det ska vara delar som tekniskt går att tillverka. 

Då de flesta delar i vårt projekt ska tillverkas i trä finns det vissa begränsningar man måste 

anpassa sig efter. Det är svårt att forma och böja trä, därför har vi gjort många olika delar i trä 

som tillsammans bildar den önskade konstruktionen. Trä är också ett begränsat material då 

dess storlek baseras på hur stort trädet man sågat ner var. Av ett större träd kan man få ut 

större bitar, men det kostar också där efter. 

                                                              

F-1. Gå att frakta, då hyllan ska tillverkas i Falköping och levereras till Stockholm måste 

hyllan kunna levereras, dvs att hyllan ska få platts i en lastbilen på väg upp till Stockholm och 

sedan kunna lyftas in i lägenheten.   

Personen som äger lägenheten gör en stor renovering av hans takvåning och har på grund av 

det valt att öppna upp en vägg. Detta för att kunna lyfta in allt byggnadsmaterial med hjälp av 

en lyftkran.  

 

För att kunna lyfta säkert har vikten begränsats till 300 kilogram och storleken får inte 

överskrida en SJ-palls storlek på bredd, djup och höjden kommer begränsas till två meter. 

Dimensionerna är också en begränsning av hålet i väggen. 

 

 

A-1. Akvariumställ analys. Akvariet kommer att till cirka 50% stå på en stenvägg och 

resterande 50% hålls uppe med hjälp av ett stöd som ett annat företag monterat. C&D tyckte 

det skulle vara intressant att få en bild av hur akvariet reagerar när det är vattenfyllt, något  
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gruppen valde att göra som ett sidospår till det faktiska arbetet. Därför visade gruppen detta 

med hjälp av en analys, efter analysen konstaterades det att akvariet behövde stöd, det var 

detta C&D ville ha bekräftat. Se bilaga 3.  

 

A-2. Dölja fula nödvändigheter, t.ex. akvariumrören. Detta för att ge ett så bra utseende som 

möjligt. 

 

K-2. Tidsplan, Hyllorna med mera är tillverkade efter kunds räkning och för att tillfredsställa 

kund och behålla C&D:s goda rykte på topp är detta ett mycket viktigt krav.  

Om inte tidsplan följs skulle det också kunna innebära att C&D snickeri inte fick pengar för 

deras arbete, eller att utgifterna blir större än förväntat och på så vis går de back. 

 

F-2. Anpassa efter 1700-tals-huset, det är byggt i sten och runt 300 år gammalt vilket leder till 

att gruppen aldrig får utgå från att något är rakt eller i vinkel. Bokhyllorna ska alltså anpassas 

efter huset och akvariet, som måste vara rakt för att inte läcka vatten. 

 

A-3. Uppfylla tidigare ställda krav, Detta innebär att arkitekten måste godkänna arbetet innan 

det sätts i produktion. Godkänner inte arkitekten C&D:s lösning, får de hitta en annan väg.  

Skulle detta ske kommer utgifterna växa för C&D. Därför är det också viktigt att planera 

arbetet väl. 

 

Efter viktning av krav ser gruppen att kraven F-2 är det viktigaste kravet, och A-3, F-1, A-2 

kommer på delad andraplats. Detta är vad gruppen väntat sig också. Därmed kommer dessa 

krav vara högst prioriterade genom arbetet. 
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6 ISO  

 
C&D Snickeri är ISO 9001 & 14001 certifierade. 

Det innebär att företaget måste följer vissa riktlinjer, som ska uppfyllas. 

ISO 9001 

 

Är en standard där man måste följa 58 krav vilka baserats på de åtta grundprinciperna nedan, 

för att öka företagets kvalité. 

 Ledarskap 

 Kundfokus 

 Processinriktning 

 Systemangreppssätt för ledning 

 Medarbetarnas engagemang 

 Faktabaserade beslut 

 Ömsesidig relation till leverantörer 

 ständigförbättring 

 

ISO 14001 

 

Är en standard som ska hjälpa företaget att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. 

exempel nedan 

 Vart tredje år genomföra en miljöutredning 

 Minska energiförbrukning 

 Återvinna så mycket som möjligt av avfallen 

 Skapa kemikalielista och hålla den aktuell 

 Hålla miljöpolicyn känd för de anställda och uppdatera den vid behov 

 

Detta är standarder som vi haft i åtanke under hela projektets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

7 Miljö 

 
Produkten kommer att användas inomhus i en privat miljö. Produkten kommer att användas 

dagligen och därför är det viktigt att arbetet utförs på ett korrekt sätt.  

Klimatet där produkten kommer nyttjas, är som ovan nämnt inomhus och i temperaturer 

mellan 17 – 30 grader Celsius. Denna miljö sliter därför ytterst lite på produkten. 

I produkten ska ett akvarium på ca 2400 liter placeras. Detta akvarium kommer däremot 

servas kontinuerligt och därmed kommer aldrig dålig lukt eller dylikt från akvariet påverka 

produkten. 

7.1 Människa 

 

Produkten kommer användas i en privat miljö där människor kommer att använda produkten i 

sin hemmiljö. Produkten är en del av inredningen och det är därför viktigt att produkten ser ut 

som förväntat och att hantverk håller högsta kvalitet. 

7.2 Ekonomi 

 

Gruppen har inte tagit del av någon budget. Projektet är mycket stort och vi i gruppen deltar 

endast i en del av detta. En upphandling av uppgifterna som C&D åtagit sig har redan skett. 

Projektet omsätter flera företag som alla jobbar mot samma kund, där kvalité går före ett bra 

pris.  

I arbetet har gruppen fått ta del av C&D:s standard sortiment av vissa lister mm. detta har 

gruppen haft i åtanke vilket har underlättat tillverkning och bidragit med minskad 

tillverkningskostnad. 
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8 Uppdrag 

 
Riktlinjerna vi i projektgruppen och konstruktionsgruppen fick var liknande bilden nedan. 

Arkitektens vision om hur bokhyllorna skulle se ut stilmässigt. Toleranser gruppen behövde 

följa var, bokhyllan ska vara anpassad till akvariet, följa de tidigare ställda kraven på utseende 

så långt det går, och om kompromisser behöver göras så görs de i samråd med arkitekten. I 

detta fall ifrågasattes arkitekten då han inte hade reflekterat över omständigheter på plats, så 

pass mycket som behövts. Dock kompromissade gruppen endast vid få tillfällen. Däremot 

ändrades utseende på bokhyllan pga. dessa kompromisser, allt efter dialog med arkitekt. Detta 

klargörs senare i rapporten. 

Med arkitektens ritning som stöd började nu detaljkonstruktionen av bokhyllan. Vi i 

projektgruppen började nu med stöd av konstruktionsgruppen, bilda oss en uppfattning av 

vilka material man använder, hur företaget arbetar med sådana projekt och hur konstruktörer 

på C&D snickeri arbetar. 

 

8.1 Problemlösning 

Ett tidigt problem var att listerna som sitter på var sin sida av akvariet endast var 70 mm 

breda. Ur akvariet sticker rör ut ca 140 mm detta gör att om man konstruerar efter arkitektens 

önskemål kommer det synas rör i bokhyllan. Därför inledde projektgruppen en studie i 

principkonstruktion. 

 

 

 

Befintlig lösning, där syns 

tydligt att listen på 70 mm 

blir alldeles för kort, vilket 

leder till att rören hade 

legat synliga i bokhyllan.  
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8.1.1 Lösning 1 

Behåller listen med samma 

bredd som arkitektens. Men för 

att dölja rören, byggs de in enligt 

bild. 

 

 

 

 

 

8.1.2 Lösning 2 

Behåller listen med samma bredd 

som arkitektens. För att dölja 

rören görs en vinklad inklädnad. 

 

 

 

 

 

8.1.3 Lösning 3 

Behåller listen med samma 

bredd som arkitektens. 

Inklädnaden sker med en 

snedställd skiva, enligt bild. 
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8.1.4 Lösning 4.  

En bredare list, som har 

samma utseende som 

originallisten men 

betydligt bredare. Detta 

gör att rören döljs helt i 

det tomrum som bildas. 

 

 

 

 

8.1.5 Lösning 5. 

Samma bredd på listen 

som arkitekten valde, 

men med en formpressad 

täcksida, vilken döljer 

rören. 

 

 

 

 

Lösning 4 & 5 tyckte vi i gruppen blev snyggast, men efter att kraven på konstruktionen 

vägdes in, ansågs det att lösning 5 skulle bli svår att tillverka. Med lösning 3 tappar bokhyllan 

sin funktion då det inte går att ställa något mot den sneda väggen. Lösning 1 & 2 fungerar 

men det går endast att använda den innersta delen av täcksidan som stöd mot t.ex. en bok. 

Lösning 4 är lösningen som gruppen väljer, den följer arkitektens formspråk bäst. Listen blir 

bredare än önskat, men tanken är den samma och de andra lösningarna ger en känsla av att 

något är dolt bakom de sammanbyggda vinklade täcksidorna osv. Denna lösning döljer rören 

utan att utomstående tänker på att det är något bakom. Allt detta skedde med löpande kontakt 

mellan gruppen, C&D samt arkitekten. 
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8.1.6 Slutligt resultat av Lösning 4 

  

Resultat framifrån på vald lösning. Den list längst till höger i bilden med två spår i sig var 

tänkt att sitta bredvid akvariet från början. Den nya listen med fyra spår följer dock 

formspråket och ger ett enligt oss ”pampigt” intryck. 

 

  



 

12 
 

9 Komponentbeskrivning 
 

9.1 Hylla 

 Hyllplan  

 Hyllsidor 

 Bänkskiva 

9.2 Skåp 

 Skåpsida 

 Skåp topp/botten 

 Hyllplan 

 Ramlucka 

9.3 Lister 

 Frontlist 2, 3 & 4 fasad 

 Bröstlist  

 Golvlist 

 Krönlist 

 

10 Material 

 
Dess komponenter tillverkas av C&D snickeri. Material är ek både massiv och faner. Vid 

fanerade delar används spånskiva och lamellträ som kärna. 

Dessa komponenter finns i flera olika varianter då byggnaden är från 1700-talet. Detta leder 

till att alla delar inte kan vara kopior av varandra då det krävs, stor anpassning för att få allt att 

passa och se så bra ut som möjligt. 

Övriga komponenter så som passbitar, dolda reglar mm sätts dit av montörer på plats och är i 

materialen furu. 

 

11 Arbetets utförande 

 

Gruppen fick börja sin vistelse på C&D genom att lära sig hur företaget arbetar och hur 

luckor, skåp mm är uppbyggda. Även hur det ska konstrueras för att kunna tillverkas. Ett 

exempel kan ses i bilaga 1. En ramlucka som är utdragen, där gruppen fick konstruera på ett 

sådant sätt så att ramluckan skulle kunna tillverkas i cnc-maskinen. Saker gruppen fick lära 

sig samt tänka på under konstruktionen var hur delar är frästa, gerade och måttanpassade för 

att sitta ihop. Hade luckan istället ritats upp på ett enkelt sätt hade det blivit stora problem vid 

tillverkning. 
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Vid konstruktion av de hyllor som är placerade ovan skåpen var det annat gruppen fick lära 

sig/ha i åtanke. Bilaga 2 visar hur ett spår ansluter mellan sidorna på hyllan och frontlisten 

som ska ge ett vackrare utseende. Detta spår är där för att vid montering använder sig C&D av 

något som kallas kex, dessa kan liknas vid plugg men är formade som ett kex och kallas också 

därför kex. Dessa kex limmas i spåret och fäster då i list och hyllsida, sedan fylls spåret hela 

vägen med sådana kex. 

Gruppen fick även ta del av hur C&D bygger sina skåp, en princip som de alltid använder sig 

av. Genom hela arbetet har gruppen fått ta del av mycket kunskap om hur man jobbar inom 

träbranschen. Konstruktionsarbetet har varit utmanande och spännande, mycket att tänka på 

när arbetet sker till en lägenhet där fåtal väggar är raka, jobba med levande material och hur 

man sammanfogar dessa på ett så snyggt sätt som möjligt. 

12 LCA 

12.1 Lim 

 

Polyvinylaceatlim är ett trälim som används hos C&D, detta lim innehåller inte 

formaldehyder som gör det svårare för bakterier att börja växa.  

Detta är inget problem för C&D då de använder så pass mycket lim att de hinner aldrig bildas 

bakterier. Det blir istället en fördel att undvika kemikalierna formaldehyder då den kan orsaka 

irritationer hos människan och framkalla allergier. 

Likt alla andra icke animaliska/mineraliska och växtbaserade limmer används även här en rad 

olika ohälsosamma kemikalier. Men limmet klassas ändå som en av de mest ofarliga 

syntetlimmerna tack vare att de saknar formaldehyder. (Ekobyggportalen, 2015) 

 

12.2 Trä 

 

Trä är ett miljövänligt material sett till dess framtagning. Om skogen skulle skövlas fel kan 

det leda till stor klimatpåverkan då koldioxidhalten i atmosfären ökar, träd ”äter” koldioxid. 

För att skövla skogen miljövänligt bör man plantera minst lika många träd som man tagit ner. 

Detta är något C&D tar hänsyn till när de väljer vart ifrån de ska köpa virke. Genom att välja 

leverantörer som uppfyller de krav som ställs. 

Kunden får sedan ansvaret att ta hand om återvinningen, när möblerna är slitna eller om det 

helt enkelt inte håller morgondagens standard får kunden se till att göra så gott han/hon kan 

för att återvinna materialen. 

Av återvunnet trä kan man t.ex. göra spånskivor eller bränna de som inte går att använda igen 

för att få ut ny energi. 
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12.3 Stål 

 

C&D använder sig också av stål. Detta stål går givetvis återvinna genom att smälta samman 

stora mängder stål för att tillverka nytt stål. Det kostar ganska mycket energi och pengar att 

framställa stål men återvinningen av materialet är mycket bra, då man kan återvinna så gott 

som 100% av materialet. (jernkontoret, 2015) 

 

13 Kritisk granskning  

 
Efter en kritisk granskning utförd på C&D Snickeri har gruppen kommit fram till följande. Eftersom 

C&D Snickeri ofta arbetar mot kunder långt från Falköping där deras tillverkning sker, så inverkar 

detta negativt på miljön. C&D Snickeri åtar sig ett projekt, efter studier och konstruktion av projektet 

vad det än må vara så tillverkas allt som ska användas i slutprodukten hos C&D i Falköping, 

(Undantagsfall finns). Frakt av produkter är därför vardagsmat, vid frakt har C&D montörer som ska 

montera produkt på plats, detta innebär alltså att vart än frakten går så åker också montörer till samma 

plats. Dessa resor är alltså väldigt vanliga i C&D:s verksamhet, något som påverkar miljön negativt. 

I en optimal värld, hade C&D haft sina kunder i närområdet. Detta händer givetvis stundtals, men allt 

som oftast är arbetet mot en kund på ort längre bort. 

I ett sådant projekt som vi i gruppen ingått i, när man arbetar mot omständigheter där produkten ska 

anpassas till en miljö som kräver noga uppmätning. Leder detta till att konstruktörer får resa till 

platsen där produkten är tänkt att sitta flera gånger under arbetets gång för att göra olika mätningar 

eller kolla vilka lösningar som passar osv. 

Samma gäller här, detta är inget som är snällt mot miljön. En tanke för framtiden hade varit ett system 

som kan scanna in omgivningen, i detta fall ett rum. En sådan scanner skulle göra att en resa räcker, 

för att under den scanna in de områden man ska arbeta med, få detta i en 3d miljö i datorn där 

produkten skulle kunna passas in. Inget krångel med resor, inget krångel med mått som inte stämmer 

osv. och mindre resor. Men detta är en vision för framtiden. 
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14 Sammanfattning 

 
Arbetet med C&D Snickeri har varit givande för båda parter. Planen som sattes upp från 

första dag har följts. Denna var att gruppen skulle assistera C&D i ett av deras projekt, arbetet 

skulle utföras i Catia V5. Efter arbetets gång skulle ritningar samt 3d modeller och 

renderingar vara gjorda. I samband med redovisningsdatum (25/5-15) bör tillverkning av 

bokhyllorna påbörjats. 

För framtiden tar gruppen med sig mycket erfarenheter och bra minnen från detta projekt.  

14.1 Reflektioner 

 

Från gruppens tidigare kurser har vi i gruppen tagit med oss en hel del vad det gäller hur 

arbete i projektform kan utföras så att processen flyter på bättre vilket också resulterar i att tid 

sparas. 

Efter att läst och reflekterat över nedan nämnda artiklar, som gruppen tagit del av tidigare 

under utbildningen, vilka också lagt grund till det sätt gruppen tänkt och arbetat på genom 

examensarbetet. Har följande slutsatser/reflektioner gjorts. 

Closing the CAD/CAE gap – MODELLING: CAD/CAE – Scientific Computing World 

INTEGRATION OF COMPUTER AIDED DESIGN ANALYSIS INTO THE 

ENGINEERING DESIGN PROCESS FOR USE BY ENGINEERING DESIGNERS – Håkan 

Petersson, Damien Motte, Martin Eriksson & Robert Bjäremo 

 

I arbetet med vårt examensarbete har gruppen jobbat sida vid sida med ett företag vid namn 

C&D snickeri. De har varit verksamma i över 20 år. Vägen de valt är att vara ett unikt 

snickeri med projekt som inte är det andra likt.  

Gruppens erfarenheter från utbildningen på Högskolan i Halmstad och reflektioner till 

artiklarna är att arbeta på ett sätt som många större företag börjar göra mer och mer. 

Det finns tid och pengar som kan sparas genom att analysera konstruktionsarbetet i en 

designprocess så tidigt som möjligt. Detta leder till att man kan undvika scenarion där en hel 

process måste starta om för att man missat vissa delar i designen som inte går ihop med 

konstruktionsmässiga krav. Detta kostar pengar och framförallt tar det tid. 

För att återkoppla detta till arbetet vi i gruppen utförde tillsammans med C&D snickeri (C&D 

inte använder sig av denna metodik allt för ofta). Däremot tycker vi i gruppen att problemet 

med rören löstes på ett sätt som efterliknar denna metodik. Redan tidigt i projektet hade 

övriga konstruktörer varit på plats i lägenheten i Stockholm för att kontrollera att arkitekten 

som försett C&D med mått och rådande omständigheter på plats, hade gjort detta på ett 

korrekt sätt. Konstruktörerna upptäckte då rören som arkitekten antingen inte tänkt på eller 

inte ansett skulle bli ett problem. 
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Hemma på kontoret gjordes då denna principkonstruktion direkt i anslutning med uppstart av 

konstruktionen av bokhyllorna till rummet i fråga. Detta gjorde då att gruppen redan från start 

kunde börja med att hitta en alternativ lösning till den ursprungliga designen. Om gruppen 

inte integrerat denna analys från start hade en färdig lösning av bokhyllan stått klar och 

problemet med rören hade tvingat en stor del av arbetet att göras om från början. 

Den tidigare nämnda metodiken från artikeln ”Closing the CAD/CAE gap” styrks i artikeln 

“INTEGRATION OF COMPUTER AIDED DESIGN ANALYSIS INTO THE ENGINEERING 

DESIGN PROCESS FOR USE BY ENGINEERING DESIGNERS”  

 

Artikeln styrker/påvisar vikten av att använda sig av Catias olika analys, simulation och 

knowledgeware-verktyg för att korta ned ledtiderna för ett projekt. I gruppens arbete 

tillsammans med C&D snickeri använde gruppen verktyget Catia. Det som resulterade i att 

gruppen upptäckte felet direkt. I detta fall var det inte Catias förtjänst, utan mer metodiken att 

integrera konstruktörer i designprocessen. Vilket ledde till att problemet kunde lösas innan 

konstruktionen påbörjats. 
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