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Förord
Under våren 2015 har vi i samarbete med Skånska Byggvaror i Helsingborg, genomfört vårt
examensarbete som avslutande del mot en kandidatexamen inom maskinteknik. Under arbetets
gång har vi lärt oss omvandla teori till praktik och är väldigt nöjda med handledningen som
Skånska Byggvaror och Högskolan i Halmstad har tillhandahållit under projektets gång. Därför vill
vi tacka alla involverade på Skånska Byggvaror och även ett tack till vår handledare från Högskolan
i Halmstad, Sabina Rebeggiani.
Halmstad maj 2015
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Introduktion
Syftet med examensarbetet har varit att i samarbete med Sveriges idag ledande distans och ehandelsföretag, Skånska Byggvaror AB, konstruera ett modernt och kostnadseffektivt uterumsparti
med bruten köldbrygga i produktklassen ”bäst”. Skånska Byggvarors affärside är att erbjuda kunder
rätt kvalitet till rätt pris med fri leverans hem till dörren. Idag tillverkar företaget 4 av 5
uterumssystem själva och endast ”bäst” modellen tillverkas externt. Målet med projektet är att
resultatet ska vara så bra att det nya systemet ska nå företagets egna produktion i Bjuv och sedan
säljas på Skånska Byggvarors hemsida och i deras butiker runt om i Skandinavien.
Resultatet av projektet blev en produkt i enighet med företagets affärside som uppfyllde
kravspecifikationen och erbjöd lite därtill. Efter att varit i kontakt med och begärt in offerter från
företagets underleverantörer kunde det även konstateras att företaget skulle kunna öka produktens
årliga resultat med ungefär 4 miljoner genom att börja producera vårt uterumssystem.
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Abstract
The purpose of the thesis has been that in cooperation with Sweden today's leading distance and ecommerce, Skåne Byggvaror AB, construct and design a modern and cost effective sliding door
system with thermal breaks in the category 'best'. Skånska Byggvarors business idea is to offer
customers the right quality at the right price with free delivery to the door. Today the company
manufactures 4 of 5 sliding door systems themselves and only the "best" model is manufactured
externally. The goal of this project is the result to be good enough so the new system will be able to
reach the company's production in Bjuv and then sold at Skånska Byggvarors website and in their
stores around the Skandinavien.
The outcome of the project was a product of consensus with the company's business concept that
met the specifications and offered little thereto. After being in contact and requested bids from
different suppliers, it could also be said that the company could increase the product's annual
earnings by about 4 million by producing and introducing our new sliding door systems.
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1 Inledning
1.1 Företagsfakta
Skånska Byggvaror startades 1965 och är idag Sveriges ledande distans och E-handelsföretag av
byggvaror. Företagets huvudkontor ligger i Helsingborg men har även en egen produktion i Bjuv
och ett lager i Ängelholm. Företaget har idag över 100 anställda och omsätter omkring 500 miljoner
kronor om året.
Följande är exempel på produktgrupper som företaget säljer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Växthus
Fönster
Dörrar
Badrum
Förvaring
Garageportar
Uterum
Stugor

Alla företagets produkter säljs oavsett extern- eller interntillverkning under Skånska Byggvarors
egna varumärke runt om i hela Norden men är absolut störst på den Svenska och Norska
marknaden. All egen produktion är belagd i Bjuv utanför Helsingborg.
1.2 Projektbeskrivning
Detta projekt har genomförts tillsammans med Skånska Byggvaror i Helsingborg. Uppgiften har
varit att utveckla ett nytt uterumsparti med bruten köldbrygga.
1.3 Problembeskrivning
Skånska Byggvaror tillverkar i dagsläget fler varianter på uterumspartier men saknar
egenproduktion på ett mer isolerat skjutdörrssystem som inkluderar bruten köldbrygga (förklaring
stycke 2.6), idag köps systemet in från en extern leverantör. Då efterfrågan av denna typ av uterum
ökar vill Skånska Byggvaror kunna erbjuda ett egetproducerat system med högre kvalitet och större
ekonomiska marginaler.
1.4 Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att utveckla ett modernt och kostnadseffektivt uterumspartiet åt Skånska
Byggvaror. Målet med projektet var att uterumspartiet som utvecklas ska nå tillverkning och sedan
säljas på Skånska Byggvarors hemsida och i deras butiker runt om i Skandinavien.
För att lyckas uppnå målen har projektmedlemmarna tagit hänsyn till följande frågeformuleringar:
•
•
•

Hur bör monteringen av luckan se ut för att passa nuvarande produktionskedja?
Hur utvecklas ett parti som passar Skånska Byggvarors affärside?
Hur upplevs och implementeras kvalité på ett prisvärt sätt i konstruktionen?

1.5 Avgränsning
Projektgruppen kommer sammanställa ett konstruktionsunderlag som möjliggör tillverkning av ett
uterumspartiet med 3 skjutdörrar. ISO-40 är just ett uterumsparti och är konstruerat för att ingå i ett
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uterum. Uterum ligger i klassen komplementbyggnad och faller därför inte under boverkets regler,
ISO-40 behöver därför inte CE-märkas.
1.6 Tidsplan
En tidsplan har upprättas i form av ett GANTT-schema se bilaga 1.

2 Metod
Metoden som valdes och som kommer ligga till grund för utvecklingsarbetet är ”Princip- och
Primärkonstruktion” (Olsson, 1976). Anledningen till att valet föll på Fredy Olssons metod var att
den lämpar sig bra till detta projekt och att projektgruppen har tidigare erfarenheter av denna metod.
Den tredje delen, tillverkningskonstruktion kommer inte att behandlas i ett separat skede,
tillverkningen kommer istället beaktas stegvis under hela projektet.
Innan projektgruppen valde metod studerades andra metoder för att säkerhetställa att valet föll på
rätt metod. Mest fokus lades på att studera ”The Mechanical Design Process”(Ullman, 2010), som
är en metod främst anpassad för produktframtagning uppdelad i sex moment. Metodiken som
används är något moderna än Fredy Olssons men valdes ändå bort eftersom gruppens erfarenheter
av Olssons modell är väldigt bra.
Principkonstruktion är den första delen i Fredy Olssons modell vid utförande av utvecklingsarbete.
Under principkonstruktion åtgår man ifrån en behovslösning och utvecklar det vidare till en
principiell lösning. Principkonstruktionen kan delas in i fem delmoment.
1. Produktdefinition;
I detta moment skall produktens ingående enheter och användningsområde kartläggas samt 	

att
produktens huvud- och deluppgifter bestämmas.
2. Produktundersökning;
Ett lyckat projekt kräver goda förkunskaper inom ämnet och därför görs en
produktundersökning som innehåller bland annat benchmarking, önskemål från kunder,
upplysning om produktens framställning, ekonomisk bakgrund och produkthistorik i form av
tidigare erfarenheter, brister och reklamationer.
3. Kriterieuppställning;
Framtagning av produktkrav och önskemål samt att fastställa sambanden mellan olika krav och
önskemål.
4. Framtagning av produktförslag;
Beskriver produktens uppbyggnadssätt och hur produkten är tänkt att fungera. Förslagen bör
beskrivas med enklare skisser och kort beskrivande text.
5. Utvärdering och presentation av produktförslag;
Alla framtagna förslag utvärderas, granskas och bedöms mot ställda krav och önskemål. Det
förslag som uppfyller kriterieuppställningen bäst presenteras som slutlig principiell lösning och
förs vidare till del två, Primärkonstruktionen.
När principkonstruktionen är färdig inleds primärkonstruktionen. När primärkonstruktionen är
slutförd ska ett produktutkast som uppfyller ställda krav och önskemål finnas tillgängligt.
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Primärkonstruktionen kan sammanfattas av fyra arbetsmoment.
1. Produktutkast;
En sammanställning av vilka delar som ingår i produkten. Här bestäms även grovt uppskattade
mått för produkten.
2. Komponentval;
Färdiga delar t.ex. skruv och tätningar storlek samt fabrikat bestäms.
3. Detaljkonstruktion;
Behandlar produktens unika delar. De unika delarnas uppbyggnad, utformning och material
bestäms.
4. Produktsammanställning;
En sammanställning av produkten genomföras i form av en sammanställningsritning. Kontroll
så att krav och önskemål är uppfyllda.

3 Teoretisk referensram
Använd litteratur och pågående forskning som berör projektets har sammanställts nedan.
3.1 Gantt-schema
Gantt-schema är ett verktyg som används för att upprätta en tidsplan. Verktyget är ett mycket
vanligt inom projektledning. Verktyget illustrerar projektets fortgång och ger en tydlig bild av hur
projektet går eller om eventuella ökade insatser behöver genomföras.
http://www.gantt.com
Hämtad:(2015-04-16)
3.2 Finita Elementmetoden (FEM)
Metoden används för att beräkna och lösa approximativa differentialekvationer med hjälp av
datorer. Datorn omvandlar då differentialekvationen till variationsform som sedan bryts ner små
delproblem, dessa delproblem kallas för noder.
Idag är FEM implementerat i många CAD-program, vilket möjliggör för konstruktören att i CADprogrammet utför hållfasthetsanalyser med hjälp av FEM och på så vis analyser konstruktionen.
Detta har inneburit stor tidsbesparing inom konstruktion/utveckling fasen.
https://www.solidworks.com/sw/products/simulation/finite-element-analysis.htm
Hämtad:(2015-04-16)
3.3 Benchmarking
Benchmarking innebär att ett företag jämför sin verksamhet/produkt mot en konkurrens inom
samma branschs. Benchmarking kan även utföras internt då jämförs dotterbolag eller olika
divisioner inom bolaget.
Syftet med detta verktyg är att ta lärdom av andra och implementera resultatet i ens egna
verksamhet. (Sörqvist,2004)
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För att kunna beräkna en värmegenomgångskoefficient (u-värde), det vill säga genomföra termiska
beräkningar, måste de olika materialens och produkternas termiska egenskaper vara definierade och
kända (Sunden, 2006).

ör att kunna beräkna en värmegenomgångskoefficient (u-värde), det vill säga
eräkningar, måste de olika materialens och produkternas termiska egenskap
ända. Ekvation 1.

Ut
Ut	

Ui 	

Ai	

Lk	

k 	

Xj	

At	


t

n
i 1

U i Ai

m
k 1 k

l

k

p
j 1

xj

At

Genomsnittligt värmegenomgångskoefficient/u-värde för konstruktioner [W/(m2·K)].
Värmegenomgångskoefficient för detalj [W/(m2 ·K)].
Area för motsvarande detaljs yta mot uppvärmd innerluft [m2].
Längden mot uppvärmd innerluft av den linjära köldbryggan k [m].
Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan k [W/(m·K)].
2
Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j [W/K].
Total omslutande area för samtliga komponenters ytor mot uppvärmd innerluft [m2 ].

Genomsnittligt värmegenomgångskoefficient/u-värde för konst
Värmegenomgångskoefficient för detalj [W/(m ·K)].
Area för motsvarande detaljs yta mot uppvärmd innerluft [m2].

3.5 Varmkant

Längden mot uppvärmd innerluft av den linjära köldbryggan k [

k

I en isolerruta sitter en så kallad distansprofil, traditionellt tillverkad av metall (aluminium eller
galvaniserad stål), denna har högt värmeflöde och utgör en köldbrygga. Idag finns det alternativa
distansprofiler med lägre värmeflöde, dessa kallas varmkant (alternativt ”warm-edge” på engelska).
Vid användning av varmkant beräknas det totala u-värdet på isolerrutan sänkas med 0.1-0.2 W/m2K
och risken för att kondens bildas på insidan minskar kraftigt (Jonsson, 1985).

Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan k [W/

Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryg
3.6 Extrudering (strängpressning)

Total omslutande area för samtliga komponenters ytor mot upp

Extrudering är en plastisk formgivningsmetod där man främst framställer rör, stänger och profiler.
Extrudering innebär att materialet värms upp till en temperatur strax under smältpunkten för att
pressas genom ett så kallat verktyg (matris), detaljens tvärsnitt bestäms av matrisens utformning. En
pressad detaljs längd varierar men är ofta upp mot 25 meter och behöver därför bearbetas i
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efterhand. De absolut vanligaste materialen som används är aluminium, aluminiumlegeringar,
koppar och kopparlegeringar.
Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utveckling av detaljer som ska extruderas:
4.

Profiltvärsnittet ska om så är möjligt göras symmetriskt.

5.

Godstjockleken ska variera så lite som möjligt.

6.

Undvik skarpa hörn.

7.

Vid lättpressade legeringar måste godstjockleken minst vara 1,5 mm.

En stor fördel med extrudering är möjligheten att bygga in smarta lösningar i konstruktionen. Till
exempel spår för tätningslister, skruvspår och snäpplåsfunktioner. Detta ger konstruktören mängder
med möjligheter under utveckling av nya konstruktioner.
Ska hålformade profiler tillverkas sätts ett dorn-verktyg samman med ett matris-verktyg där dornet
skapar den inre konturen och matrisen den yttre. (Hågeryd,Björklund & Lenner, 2012).

4 Produktdefinition
ISO-40 är ett uterumsparti i klassen som på marknaden kallas vinterträdgård, vilket innebär att
partiet ska ge kunden möjlighet att använda sitt uterum året om. För att uppfylla detta krav krävs det
att alla ingående enheter har ett lågt u-värde.
Följande produktenheter, delar eller detaljer ingår i konstruktionen
Tabell 1. ISO 40 beståndsdelar
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Produkten kommer säljas till privatpersoner för montage i uterum i Skandinavien, framför allt i
Sverige och Norge. Konstruktionen ska vara anpassad för montage på en gjuten betongplatta eller
ett trägolv och för en omgivning av trä på båda sidorna och ovan partiet. Uterumspartiet kommer stå
utomhus och kan komma att utsättas för vind och vatten och måste därför ha en stabil konstruktion
och vara skyddat mot korrosion.
Uterumspartiets uppbyggnad
1.
2.

Karm x 2
Övre- och undreräls

Skjutdörr
3.
Sidoprofil
4.
Topp- & bottenprofil
5.
Glaskassett

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


Figur 1. Uterummets uppbyggnad

Nedan beskrivs de ingående enheterna för att ge en djupare förståelse för uppbyggnad, funktion och
individuella krav.
-

Luckans konstruktion består bland annat av aluminiumprofiler. Profilerna kan delas upp i
sidoprofil, topprofil och bottenprofil. Profilerna fungerar som en ram runt glaset och syftet är
att skydda och stabilisera luckan. I bottenprofilen monteras hjul för att kunna förflytta dörren.
Topprofilen är uppbyggda med spår för att styra skjutdörren i topprälsen.

-

Vilken glaskassett som används i partierna är viktigt för hela partiets isoleringsförmåga
eftersom det motsvarar en stor areaandel i konstruktionen (mer om detta senare i samma
stycke). Det befintliga systemets glaskassett har ett u-värde på 1,6 W/m2K och målvärdet för
den nya konstruktionens glas är ett u-värde under 1,4 W/m2K.

-

För att böra upp och hålla dörren på plats är systemet utformat med en övre och undre räls.

-

Systemet är även utformat med ett lås. Låskistan i det befintliga systemet har varit
problematiskt och många låskistor har reklamerats. Därför kommer projektgruppen att lägga
extra tid och kraft för att säkerhetställa att det valda alternativet kommer vara en bra lösning.
Ett alternativ är en lösning med eurocylinder (svensk standardcylinder och nyckel) som
efterfrågats av många kunder, detta skulle göra det möjligt för kunden att ha samma låsning i
systemet som i övriga huset.

-

Skjutdörrens handtag kommer att ses över, S30-systemets lösning går ej att applicera.
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-

På de flesta detaljerna monteras lister, ofta i gummi eller borstlister för att förbättra systemets
isoleringsförmåga. Projektgruppen kommer att kontrollera alla borstar och gummilister för att
lyckas optimera isoleringsförmågan i det nya systemet.

-

Fästelement och andra mindre detaljer som inte spelar någon större roll i konstruktionen
kommer gruppen att försöka återanvända från S30-systemet.

U-värdet var väldigt viktigt under projektet. För att få förståelse för hur viktiga det olika enheternas
u-värde var för det slutgiltiga u-värdet gjordes en tabell där enheternas utvändiga area på ett 2700
mm skjutdörrsparti jämfördes mot varandra.
Tabell 2. U-värdets påverkan på partiets olika beståndsdelar
Bred (mm)
Bottenprofil
Topprofil
Sidoprofil, del1
Sidoprofil, del2
Sidoprofil
Glas
Karm
Räls, del1
Räls, del2
Räls

72
80
35
45
810
54
2700
2700

Höjd/djup
Antal Area (m2) Area (m2) Procentuell
(mm)
area
810
3
0,17496
0,17496
3%
810
3
0,1944
0,1944
3%
2000
2
0,14
2000
4
0,36
1
0,5
9%
1810
3
4,3983
4,3983
77 %
2000
2
0,216
0,216
4%
52
1
0,1404
24
1
0,0648
2
0,2052
4%

Totalarea

5,68886

100 %

4.1 Produktundersökning
Projektgruppen har genomfört en produktundersökning för att få tydlig bild av vad som finns på
marknaden, brister i befintliga konstruktion och önskemål från kund. Denna data kommer vara en
bra grund för utvecklingsarbetet av det nya uterumspartiet.
4.1.1 Historik
S30-systemet är Skånska Byggvarors befintliga uterumssystem som består av 3 olika modeller,
Optimal, Excellent och Isolent. Det olika varianterna har samma grundkonstruktion men med olika
glasmodeller för att anpassa det för vad företaget kallar olika säsonger, sommar, förlängd sommar
och vår/sommar/höst.
Idag finns inga patent inom området att beakta. (http://www.prv.se)
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4.1.2 Benchmarking
Projektgruppen genomförde en prestandajämförelse (benchmarking) för att få idéer, tips och skaffa
sig en uppfattning om vad marknaden erbjuder. Gruppen beslutade sig för att besöka två företag,
Willab Garden och Santex som båda är stora på marknaden i Sverige. De olika partierna som
studerades under det båda besöken var de i konkurrenternas sortiment som bäst matchade projektets
kravspecifikation.
Besöken genomfördes i företagens visningshallar och alla intressanta lösningar dokumenterades i
form av bilder och kommentarer för respektive företag.
Santex
Stora och stabila handtag (se bild).
‣
Gummitätningar mellan skjutdörr och räls istället för traditionella borstlister.
‣
Gummilist/profil som tätar mellan karm och dörr, skapar en mjuk kvalitativ känsla vid
‣
öppning och stängning av partierna.
Synlig plastdetalj som avlyftsstopp för luckan (se bild).
‣

Figur 2. Santex avlyftningsstopp	
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Figur 3. Santex handtag

Willab Garden
‣
‣

	


Gummilist som tätar mellan dörr och karm.
Annorlunda lösning för bruten köldbrygga vid räls och karm (se bild).

	


	


Figur 4. Willab Gardens bruten köldbrygga vid räls

Utöver företagsbesöken demonterades även en partilucka från Expodul. Detta gjordes som ett
komplement till besöken för att projektgruppen skulle få en djupare förståelse för hur partierna är
uppbyggda och isolerade.
Gruppen har utöver sina konkurrentbesök sökt inspiration via internet. Efter besöken hos Santex
och Willab Garden konstaterades att tillverkarnas olika konstruktioner på den svenska marknaden
inte skiljde sig särskilt mycket från varandra. Därför söktes även inspiration från Amerikanska och
tyska företag i samma bransch. Detta ledde till spännande idéer och tankar som kan komma att
användas i projektet men inget konkret.
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4.1.3 Erfarenheter, brister och reklamationer
För att undvika misstag som eventuellt gjorts i tidigare konstruktioner togs kontakt med
kvalitetsavdelningen för att se huruvida företaget lagrat data/statistik över reklamationer. Anna
Svensson, kvalitetskoordinator, delgav information angående de reklamationer som uppstått från
säljstart till och med januari 2015. Även en kortare intervju med Annika Olsson på kundservice vars
ansvarsområde är uterum genomfördes. Hon konstaterade att dagens isolerade partier, det som
Skånska Byggvaror idag är återförsäljare av, inte hade några brister som var ständigt återkommande
vid samtal in till kundservice. Noterbart var att det flesta inkommande samtalen gällde
monteringsfrågor och felleveranser på grund av mätfel vid beställning, detta styrktes tydligt vid
genomgång av de dokumenterade reklamationerna. Jesper Nilsson (konstruktören bakom S30systemet) belyser dock vikten av att tänka på två saker som tidigare orsakat problem, möjligheten
för kund att själv kunna justera låset i höjdled och att ha rätt ventilation för isolerglaset.
Skånska byggvaror har 20-talet reklamationskoder för att särskilja reklamationerna från varandra,
följande koder valdes att granskas i detta projekt;
14 - Del av artikel saknades från leverantör
24 - Artikel skadad från leverantör
25 - Artikel skadad slingan
25D - Artikel skadad DHL
36 - Bytesrätt
43 - Goodwill (ej garanti)
44 - Garantier
99 - Övrigt
Då det kan tyckas överdrivet att ta med vissa av ovanstående kategorier motiveras detta med att
företaget av erfarenhet vet att fel kod används ibland av misstag (till exempel vid ny-anställning
eller på grund av den mänskliga faktorn). Efter gallringen återstod ca: 170 stycken reklamationer
varav gruppen noterade följande reklamationer som intressanta:
‣

Vid tre tillfällen har glaset exploderat utan att påverkats av yttre krafter. Dessa explosioner
beror antagligen på spänningar i glaset. Under projektet kommer inte gruppen inte att lägga
arbetstid på att undersöka detta eftersom det är utanför projektet ramar.

‣

Vid endast ett tillfälle har sidoprofilen inte haft tillräckligt med böjstyvhet vilket har lett till att
gummilisten samt sidoprofilen har dragits från kassetten och sen inte lyckats komma tillbaka
till rätt läge. Ett fall på två år är väldigt lite och väcker intresse att undersöka hur
underleverantörens profil skiljer sig från det egentillverkade.

Angående det senare av det två nämnda reklamations orsakerna bestämde sig gruppen för att
jämföra resultatet med S30-Isolent, vars glas väger ungefär lika mycket. Slutsatsen efter att läst
igenom samtliga reklamationer för samma period var att 72 stycken S30-Isolent skjutdörrar
reklamerats på grund av samma kvalitetsbrist. Här får man inte glömma att det säljs 12,5 gånger
mer S30-Isolent luckor än Isolerade (mer om detta under försäljning/marknad senare i samma
kapitel). Det kan dock konstateras att det sker ungefär fem gånger så många reklamationer för S30Isolent sett till samma volym.
En reklamation har inneburit att luckan först hämtas tillbaka till företagets returlager och sedan har
50 procent av luckorna sålts i företagets fyndavdelning och resterande 50 procent har kasserats,
sedan levererats en ny lucka till kund. Kvalitetsbristerna har alltså påverkat företaget ekonomiskt
(se Figur), skadat skånska byggvarors varumärket och påverkat miljön negativt.
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Reklamationerna tror gruppen framförallt beror på att böjstyvheten är sämre på sidoprofilerna hos
S30-Isolent än hos de isolerade luckorna. För att kontrollera detta användes Catias workbench
Generative Structural Analysis för att jämföra hur profilerna påverkas när det utsätts för ett lyft likt
det som görs när reklamationen uppstår.
När analysen utfördes i Catia skapades låsningar i sidoprofilens hål som illustrerar skruvarna i
profilen. Luckans totalvikt (42 kg) ersattes med en kraft på 412 N (massan x gravitationen) som
placerades i centrum på profilen. Resultatet visade att gruppen antaganden stämde och detta är
något som kommer att tas hänsyn till senare i projektet. För resultatet av analysen se bilagorna 2,3
och 4.
4.1.4 Önskemål från kund
Företaget har delat ett excel-dokument där all personal kan gå in och berätta vad kunder efterfrågar,
det vill säga vad saknas i dagens sortiment. Efter att studerat detta dokument bestämdes att inga av
uppgifterna i dokumentet var av intresse. Antingen eftersom det är utanför projektets ramar eller att
det är för få personer som efterfrågar samma sak. För att säkerställa att dokumentet verkligen gav
en korrekt bild av önskemålen ställdes frågan vad kunder efterfrågar via mail till 8 stycken utvalda
personer med god ämneskunskap och lång arbetserfarenhet i branschen.
Följande önskemål nämndes noterbart många gånger:
‣
‣

Ställbara hjul
Dubbelhakning (möjligheten att välja placeringen av dörrarna själv).

4.1.5 Upplysningar om produktens framställningar
För att få en större och djupare förståelse av produktens uppbyggnad och vilka begränsning som
finns i tillverkningen beslutade projektgruppen att besöka Skånska Byggvarors produktion.
Måndagen den 26 januari träffade projektmedlemmarna Fredrik Folkestad och Christer Persson som
är produktionsansvariga på Skånska Byggvaror. Under vistelsen i produktionen visades företagets
maskinpark som består av pelarborrar, stansar och kapar.
När sex meters profilerna från Sapa Profiler anländer till Skånska Byggvarors produktion börjar
personalen med att montera borstlister i profilernas spår, dessa lister fungerar som tätningar i
konstruktionen. Sedan bearbetas profilerna, de kapas i rätt dimensioner, stansas i ändarna och
slutligen används pelarborren för att borra dräneringshål. När alla dessa moment är gjorde förflyttas
profilerna ut till monteringen.

Figur 5. Skånska byggvarors Kapmaskin	
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Figur 6. Skånska byggvarors materiallager

I monteringshallen finns ett flertal monteringsstationer. På varje station arbetar personalen i par för
att sammanfoga detaljerna. Monteringen av en skjutdörr börjar med att glasskivan placeras på
bordet och en gummilist för tätning och skydd pressas runt glasskivan.När gummilisten är på plats
trycks botten-, toppen- och sidoprofilerna på plats för att slutligen skruvas samman i ändarna.

	


	


Figur 7. Skånska byggvarors monteringsstation

Under mötet förklarar Fredrik och Christer vilka önskemål produktionen har på den nya produkten
som skulle underlätta deras arbete och spara mycket pengar under tillverkning.
Projektgruppen har sammanställt önskemål i följande punktlista:
1.

Använd om möjligt redan befintliga detaljer från S30-systemet så underlättas monteringen
och monteringstiden på produkten sänks. Detta är ett önskemål som Skånska Byggvaror lager
även förespråkar.

2.

Försöka använda samma tjocklek på glaset som tidigare system. Projektgruppen kommer
undersöka om man kan behålla samma tjocklek på glaset men belägga glaset annorlunda för
att uppfylla kravet för u-värdet.

3.

Involvera gummilisten i konstruktionen, så att produktionen slipper sätta dit gummilisten, då
detta har varit problematiskt för dem att få fast den på ett enkelt och smidigt sätt.

Alla tankar och önskemål som uppkommit under mötet på Skånska byggvarors produktion kommer
att beaktas under produktutvecklingen.
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4.1.6 Upplysningar om marknadsföring, försäljning distribution
Sedan lanseringen av skjutdörrspartier med bruten köldbrygga 2013 har Skånska Byggvarors
försäljning av produkten ökat hastigt och produkten framtid ser mycket lovande ut. 2014 såldes 800
partier jämfört med 10 000 partier S30-Isolent, vilket motsvarar intäkter på 15 respektive 62
miljoner kronor.
4.1.7 Ekonomisk bakgrund
Skånska Byggvarors affärside bygger på kunden ska få rätt kvalité till rätt pris och fraktfritt i hela
Sverige (numera norden). För varje order som levereras till kund finns det en del fasta kostnader
som ska täckas. ISO-40 kommer tack vare sitt höga ordervärde (jämfört med det fasta kostnaderna)
genererar en hög slutgiltig avkastning jämfört med många andra produkter även om
vinstmarginalen (intäkter - självkostnad) inte alltid är lika hög som hos många andra billigare varor.
Tack vare det höga ordervärdet finns det alltså möjlighet att bekosta skjutpartiets konstruktion lite
extra för att uppnå vad som av kund uppfattas som högkvalitativt.
För att gruppen skulle få en bättre uppfattning av hur prisbilden för ett skjutdörrsparti ser ut gjordes
en kostnadsfördelning av ett 3000 mm brett S30-Isolent parti (se bilaga 5), Isolent är den
egentillverkade produkten som mest liknar ISO-40. Priserna är hämtade från Skånska Byggvarors
affärssystem Jeeves.
Produkten som är ungefär likvärdig med ISO-40 köps idag in för 10 730 kr (skjutdörrsparti
3000mm) och målet är att ISO-40 ska vara billigare än så när alla kostnader är medräknade
(material- och samtliga omkostnader). För att hela tiden hålla koll på hur prisbilden utvecklas görs
ett dokument där detaljerade priser hela tiden uppdateras (se bilaga 6). Försäljningspriset för samma
parti är i skrivande stund 21 675 kr.
För våra olika kalkyldokument gäller följande;
-
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Tillverkningskostnaderna innefattar direkt lön samt material- och tillverkningsomkostnader.
Alla verktygskostnader förutom det för aluminiumextruderingen är inräknade. En kostnad
som Skånska Byggvaror tack vare sina höga beställningsvolymen brukar kunna förhandla
bort.
Kalkylerna bygger på en försäljningsvolym av 800 partier
Priser utan kommentarer är uppskattningar av personal med flera års erfarenhet baserade på
S30-Isolents priser (gäller enbart för ISO-40)
Räls, karm och monteringssatsen köps in färdigbearbetade och därför är
tillverkningskostnaderna noll.

5 Kravspecifikation
5.1 Kriterieuppställning
Under uppstarten av projektet fick projektdeltagarna en lista med krav och önskemål som vara
riktlinjer för projektet. Kravlistan har efterhand som projektet pågått vidareutvecklats. Krav och
önskemål sammanställdes sedan i fyra kategorier enligt (POME-metoden); process, omgivning,
människa och ekonomi.
	


Tabell 3. POME-metod
Krav och önskemål
Process
Funktion

Nr:

Krav/önskemål

1

Krav

Dubbelhakning det vill säga möjlighet att välja placeringen av dörrarna själv

2

Krav

Lås av bättra kvalitet än S30-systemet

3

Krav

Glasets u-värde ska understiga 1,4

4

Krav

Rälsen ska ha vattenavrinning

5

Krav

Bruten köldbrygga i lucka, karmsida och räls

6

Önskemål

7

Krav

8

Önskemål

9

Krav

Nr:

Krav/önskemål

Omgivning
Funktion

Anmärkning

Nr:

Krav/önskemål

Människa
Funktion

Anmärkning

10

Önskemål

Nr:
11
12

Möjlighet till samma bredd på partier som i S30-systemet
Måttserier i totalbredd och totalhöjd i enighet med S30-systemet
Ställbara hjul
Komplett tätning av systemet

Lätt att montera

Ekonomi/Resurser
Krav/önskemål
Funktion
Krav
Tillverkningspris lägre än xxxxx kr
Önskemål

Anmärkning

Anmärkning

Anpassas efter egna produktionen

En sökmatris upprättades för att studera hur kraven och önskemålens påverkan av varandra (se
bilaga 7). Resultatet av sökmatrisen gav projektgruppen möjlighet att se likheter mellan olika krav
och på så sätt se möjligheten att uppfylla flera krav samtidigt.

6 Principkonstruktionen
Syftet med principkonstruktionen är att använda sig av all data som samlats in tidigare och börja
med att tänka ”utanför boxen” på principiella lösningsförslag. Under utvecklingsfasen kommer flera
utvärderingar av konceptförslagen att genomföras tillsammans med leverantörer, tillverkare och
Skånska Byggvaror. Vilket tillslut kommer leda oss till en slutgiltig del lösning.
Första utvärdering av de olika grundkoncepten
I principkonstruktionen har projektgruppen valt att fokusera på de grundläggande byggstenarna i
konstruktionen, sidoprofilen och rälsen. Vikten kommer att ligga på hur man bryter konstruktionens
köldbryggor, det vill säga hur minskas transmissionsförlusterna. Efter diskussioner varvats med
individuellt tänkande presenterades ett flertal olika principlösningar. En första gallring gjordes i
samarbete med Sapas konstruktörer och de lösningar som inte var lämpade för Sapas maskinhall
gallrades bort.
Beskrivning och första gallring av principförslag se bilagorna 8 och 9.
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Vidare analys av koncept
När första gallringen var utförd beslutade projektgruppen att jämföra de olika konceptens
värmeledningsförmåga. Med hjälp av CAD och FEM-analys kunde det olika förslagens
värmeledningsförmåga jämföras och för att verifiera resultatet gjordes samma beräkningar på en
isolerruta där u-värdet var känt sedan tidigare, detta gjordes med ett lyckat resultat. Resultatet
mellan de olika förslagen varierade kraftigt och analysen av konceptförslagen finns i bilagorna
10-16.

	


	


Figur 8. U-värdesanalys räls förslag 2
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Figur 9. U-värdesanalys sidfoprofil förslag 1

Sista utvärdering tillsammans med Skånska Byggvaror
Analysen sammanställdes och var en grund för den sista utvärderingen som utfördes tillsammans
med samtliga handledare på Skånska Byggvaror. Under mötet diskuterades först positiva och
negativa aspekter med alla förslag och sedan fattades efter ett långt möte ett gemensamt beslut om
vilka förslag som skulle vidareutvecklas.
Slutlig vald lösning
Följande principer valdes och kommer att vara utgångspunkter för vidareutvecklingen i avsnittet
primärkonstruktion.

Figur 10. Vald sidoprofilslösning	


	


	


Figur 11. Vald rälslösning

7 Primär konstruktion
7.1 Produktutkast
Uterumspartiets delar kommer att delas in i färdiga och unika enheter. De färdiga enheterna
kommer att behandlas i kapitlet konstruktionskomponenter och de unika enheterna i kapitlet
detaljkonstruktion.
	


	


	


Tabell 4. Uppdelning av partiets beståndsdelar
Uppdelning färdiga och unika enheter
Färdiga enheter/delar
Unika enheter/delar
RutinSpecialRutinSpecialBehandling Behandling Behandling Behandling
Glas
Topp/bottenprofil
Sidoprofil
Räls
Handtag
Hjul
Karm
Slutblek
Låskista
Skruv
Gummilister
Borstar
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7.2 Konstruktionskomponenter
Konstruktionskomponenter är de detaljer som är någon typ av standarddel och som kommer att
beställas från någon av Skånska Byggvarors leverantörer. Projektgruppens uppgift nu under
projektet blir att besluta detaljernas egenskaper och dimensioner som är nödvändiga för att detaljen
ska uppfylla sin funktion i konstruktionen.
Glas
Följande specifika krav och önskemål gäller för glaset.
• K: U-värde under 1,4 W/m2K
• Ö: Försök pressa priset
• K: Glasets tjocklek får inte överstiga 25 mm
För att uppfylla dessa krav bestämde gruppen snabbt att argongas var det bästa alternativet då det
idag är det absolut vanligaste på marknaden vilket har gjort att priserna sjunkit. Kryptongas var
marginellt bättre men mycket dyrare. För att ändå lyckas sänka u-värdet bestämde sig gruppen
istället för att öka spaltbredden till 16 mm. Följden av detta är att luckans totala tjocklek ökar men
gruppen anser inte att detta är ett problem.
Projektgruppen har därefter i samarbete med Skånska Byggvarors nuvarande glasleverantör tagit
fram följande information gällande glas med måtten bredd= 793 mm och höjd= 1817 mm.
1. 4-12Ar-4 (energibeläggning)
Argongas
Luftspalt = 12mm
Total tjocklek = 20mm
Pris = 402 kronor
U-värde = 1,3 W/m2K
2. 4-12Ar-4 (energibeläggning) med varmkant
Argongas
Luftspalt = 12mm
Total tjocklek = 20mm
Pris = 451 kronor
U-värde = 1,2 W/m2K
3. 4-16Ar-4 (energibeläggning)
Argongas
Luftspalt = 16mm
Total tjocklek = 24mm
Pris = 458 kronor
U-värde = 1,1 W/m2K
4. 4-16Ar-4 (energibeläggning) med varmkant
Argongas
Luftspalt = 16mm
Total tjocklek = 24mm
Pris = 508 kronor
U-värde = 0,9 W/m2K
Gruppen valde alternativ 4 då det låga u-värdet ansågs vara värd prisökningen.

21

Hjul
Projektgruppen har studerat olika leverantörer och lösningar gällande hjulet. Tre nya olika alternativ
har tagits fram och ett fjärde är att använda det hjul idag sitter monterat i Skånska Byggvaror övriga
system. Kraven och önskemålen för hjulets funktion är följande.
• Ö: Hjulet ska vara justerbart.
• K: Ska klara en belastning på 80 kg.
Följande förslag har tagits fram av projektgruppen;
1. Skånska Byggvarors befintliga hjul
Ej justerbart
Plasthus, slitbana i nylon och kullager i rostfrittstål
Maxbelastning = 100 Kg
Pris = 12 kr/dörr
2. QPK-200066
Justerbart
Rostfrittstål och plasthjul
Maxbelastning = 120 Kg
Pris = 65,5 kr/dörr
3.QPK-200067
Justerbart
Rostfrittstål och plasthjul
Maxbelastning = 80 Kg
Pris = 28 kr/dörr
4. Egen design
Justerbart
Plasthus, slitbana i nylon och kullager i rostfrittstål
Maxbelastning = 100 Kg
Pris = 40 kr/dörr
När varuproverna anlänt och analyserats imon projektgruppen valdes den egna designen som
slutgiltig lösning. Den uppfyllde de ställda kraven och konstruerades så den hade samma kullager
och slitbana som det hjul Skånska Byggvaror redan använder i sina system, detta innebar att gömda
kvalitets brister inte risker att dyka upp i efterhand då produkten och leverantören redan var kända.
Låskista/Slutbleck
Projektgruppen har studerat olika leverantörer och lösningar gällande låskistan. Kraven och
önskemålen för låskistans funktion är följande.
• Låskistan ska bestå av ett cylinderlås.
• Kunna låsas från både ut och insidan.
• Gärna Eurocylinder (svensk standard).
Gemensamt med handledarna togs beslutet att det första framtagna förslaget uppfyllde alla krav och
höll sig till den satta budgeten. Alternativen hade varit liknande lösningar från andra leverantörer
men eftersom Skånska Byggvaror redan gör affärer med Dorma fattades ett snabbt beslut när
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varuproverna anlänt. Dormas lås var av hög kvalité och passade bra in i konstruktionen. Det kunde
även erbjuda bra produkter för merförsäljning. Detaljerad ritning av låskista finns under bilaga 17.
	

	

	


Dorma- DL8030
Cylinderlås
Pris = 100 kr/st

Dorma kunde även leverera slutbleck men inget som riktigt passade för att monteras på på
projektets skjutdörr. Problemet var att slutblecket ska monteras mot en plastprofil och behöver
därför på något sätt stöttas upp. För att lösa detta används Skånska Byggvaror tidigare leverantörer
och för att gjuta ett passande slutbleck med en stödklack för ökad stabilitet (se ritning).
Viktigt för slutblecket var också att det skulle vara justerbart. Konstruktionen blev sådan att en
skruvficka löper längst med hela sidoprofilen vilket gör att slutblecket kan monteras på valfri höjd
(även om det är specificerat vart det ska sitta), dessutom är ett håll på slutblecket ovalt för att
möjliggöra att höja och sänka slutbecket utan att behöva flytta skruven.
Gummi- och borstlister
Samma borst- och gummilister som används i de befintliga uterumssystemen kommer att användas i
den nya konstruktionen. Detta underlättar för produktion och lager samt att det inte finns någon
anledning att byta lister då de nuvarande uppfyller ställda krav.
Skruv
Då Skånska byggvaror redan lagerhåller ett flertal skruvar och andra fästelement för deras
uterumspartier så kommer projektgruppen att använda deras befintliga artiklar gällande fästelement.
Detta har även varit ett önskemål från produktionen för att underlätta monteringen av luckan.
7.3 Detaljkonstruktion
Detaljkonstruktion består av de detaljer som är i behov av vidareutveckling, vilket innebär alla
aluminiumprofiler. Projektgruppen kommer att utveckla enheter som uppfyller kraven, önskemålen
och sedan kommer företaget i ett senare skede att genomföra analyser och beräkningar för att
optimera produkten ytterligare.
Gemensamma krav och önskemål är följande:
1. K: Bruten köldbrygga
2. K: Anpassas till Sapas tillverkning
3. Ö: Låg tillverkningskostnad
Under framtagning av det olika profilernas tvärsnitt och uppbyggnad har projektgruppen haft en
löpande dialog med Skånska Byggvaror för att uppfylla deras förväntningar på detaljerna. Gruppen
har även varit i kontakt med företaget ”Palco”, som bearbetar idag ungefär 50% av Skånska
Byggvarors uterum och är experter på området. Slutsatsen av samarbetet blev att profilerna inte
kommer kunna stansas på grund av den valsade plastdetaljen utan bearbetningen kommer nästan
bara bestå av fräsning.
Generellt för alla profilerna är att materialet kommer vara aluminium (6060F22) och spår för
infästning av borstlister är även utformade i många av profilerna. Samtliga valsade plastprofiler som
ingår i konstruktionerna nedan är standard hos leverantören och köps in från ett tyskt företag som är
känt sedan tidigare hos Skånska Byggvaror, Technoform Bautech. Materialet är en plast, PA 66
GF25, och kommer där det behövs att sandblästras för att rugga upp ytan så att pulverlackeringen
vidhäftar bättre.
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Nedan följer en kort beskrivning av framtaget produktmaterial. För ytterligare fördjupning hänvisas
till bifogade ritningar.
Sidoprofil
Sidoprofilens principiella lösning har vidareutvecklats och justerats för att anpassa profilen så den
bättre uppfyller sin funktion, lättare kan tillverkas och görs styvare för att undvika framtida
reklamationer. Sidoprofilen är uppbygg av två symmetriska aluminiumprofiler som valsats samman
med två plastprofiler.

	


	


	


	


Figur 12. Sidoprofil med bruten köldbrygga

Räls
Lösning från principkonstruktionen har varit en utgångspunkt när projektgruppen har
vidareutvecklat rälsen. Det tre olika aluminiumprofilerna valsas samman på ett sätt som är väl
beprövat i branschen. Problematiken har tidigare varit att den vertikal aluminiumdelen av rälsen
som hjulen rullar på har exponerats öppet både utvändigt och invändigt. Projektgruppen har arbetat
fram en unik lösning som är både billig, enkel för kunden själv att montera och höjer rälsens
isoleringsförmåga markant.
Hål med 300 mm c/c kommer att stansas genom rälsen för vattenavrinning.
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Figur 13. Räls med bruten köldbrygga

Karm
Karmens dimensioner har anpassats efter sidoprofilens form och låskistans djup. Karmens två
aluminiumprofiler möts på mitten och bildar en skruvficka som sedermera låskistan fästes i.
Karm och räls monteras ihop med vinklar innan ramen placeras in i uterummets öppning.

	


	


	


	


Figur 14. Karm med bruten köldbrygga

Topp/Bottenprofil
Topp och bottenprofilen har anpassats efter dimensionerna på glaset och hjulet. Problematiken vid
konstruktionen av denna profil var osäkerheten i hur det skulle se ut då höjden på profilen var 10
mm högre än S30 systemet. Efter att profilen synats i en färdig assembly och partier med likvärdig
höjd på bottenprofilen studerats godkändes lösningen.
	

	

	

	


	


	


	


	


Figur 15. Topp/bottenprofil med bruten köldbrygga

Handtag
Handtaget som först var tänkt att designas om valdes istället ur Skånska Byggvarors befintliga
sortiment.

!
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Figur 16. Handtag

8 Resultat
Produktsammanställning
När alla enheter och tillhörande detaljer var färdigställda och Skånska Byggvaror hade godkänt dem
skapades ritningar för varje detalj samt sprängskisser för det olika enheterna och hela
konstruktionen.

!
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Figur 17. Sammanställning av hela uterumspartiet

CE-märkning
ISO-40 är ett uterumsparti och är tänkt att ingå i ett uterum. Uterum klassas som en
komplementsbyggnad och inte som bostadsutrymme och faller därför inte under boverkets regler.
Därför behövs inte produkten CE-märkas.
Ekonomiskt resultat (Tkr)
Den produktkalkyl som först uppskattas men hela tiden uppdaterats med offerter under hela
projektet sammanställdes till slut och resultatet var bra. Genom att sänka kostnaderna med
3.381.000 kronor ökar man också produktens årliga rörelseresultat med minst samma summa. I
kalkylen nedan räknar vi med att intäkterna inte ökar, vilket de troligtvis kommer göra då det nya
partiet är ett bättre parti på flera punkter och priserna till kund antagligen kommer stiga.
Tabell 5. Besparingar Tkr
Nuvarande system
Intäkter
15 000
Kostnader
7 426
Resultat
7 574
Nytt system (ISO-40)
Intäkter
15 000
Kostnader
4 045
Resultat
10 955
Differens

3 381 000 kronor

(Beräkningen förutsätter att samma försäljningsvolym erhålls.)
För att Skånska Byggvaror ska kunna öka den nuvarande produktens resultat till det resultat som
projektgruppens system ISO-40 erbjuder måste de med sin nuvarande marginal ta marknadsandelar
och öka sin försäljning med 6,7 miljoner, motsvarande 44%.
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9 Diskussion
9.1 Vald metod
För att bibehålla en god struktur under projektets genomförande valde vi att arbeta efter Fredy
Olssons metod princip- och primärkonstruktion. Att arbeta efter metoden har varit smidigt,
strukturerat och effektiviserat arbetet, detta har bidragit till att vi har lyckats hålla tidsplanen. Vi i
projektgruppen är nöjda med valet av metod och kan mycket väl använda oss av metoden i framtida
projekt.
9.2 Kritisk granskning
Gruppen har vid ett antal tillfällen känt en viss osäkerhet i såväl konstruktionen som
produktkalkylen. Till exempel har majoriteten av offerter som begärts in under projektet varit i
valutan dollar, sedan projektets start har dollarns värde stigit kraftigt. Detta skapar en osäkerhet i
kalkylen, särskilt gällande aluminiumpriserna.
Vad gäller konstruktionen ligger osäkerheten vid beräkningarna av profilernas värmeöverföring,
gruppen har valt att enbart ta med linjäraköldbryggorna och valt att försumma punktköldbryggorna.
Gruppen gjorde ett antagande att punktköldbryggorna i detta projektet var så små (i förhållande till
hela konstruktionen) att det kunde försummas.
Flera delar i konstruktionen valsas samman med en plastprofil av materialet PA 66 GF25, i
konstruktionen av sidoprofil och räslen kommer dessa att lackas. I flera fall kommer kunderna
montera dessa så den lackade plastprofilen exponeras för väldigt mycket solljus. Gruppen
ifrågasätter därför hur kulören som är lackad på plasten och metallen kommer att åldras
Hållbar utveckling
Samtliga företag som projektgruppen tagit in offerter från är sedan tidigare kända för Skånska
Byggvaror. Skånska byggvaror är väldigt noga med att deras leverantörer levererar kvalitet men
framför allt att de företagen det arbetar med agerar utefter en hållbar utveckling. För att
säkerhetställa detta utför Skånska Byggvaror regelbundna leverantörs besök/audits. På besöken
säkerställs förutom kvalitet och ekonomisk hållbar utveckling att allt går rätt till vad gäller rättvisa,
rättigheter, makt, välstånd och välbefinnande. Uppfyller inte företagen samtliga punkterna måste det
åtgärdas för att möjliggöra en framtida affär.
Allt materialet som används i projektet går enkelt att återvinna när produktens livscykel är över.
Majoriteten av materialet på produkten är aluminium eller glas som båda är väldigt gynnsamma att
återvinna, Dessutom köps största delen av materialet (räknat i vikt/volym procent) från svenska
leverantörer vilket minskar utsläpp för onödiga transporter samt skapar lokala arbetsmöjligheter.
Projektgruppen anser att projektet har drivits på ett sådant sätt att det uppfyller dagens behov
samtidigt som det inte äventyrar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina.
9.3 Slutsats
Alla inblandade lyckades tillsammans ta fram ett parti som lämpar sig att tillverkas i Skånska
Byggvarors produktion, passar deras affärside och dessutom sänker det totala kostnaderna med
ungefär 3.5 miljoner trots en att kvalitet har implementerats och u-värdet sänkts.
Vi är mycket nöjda med samarbetet med Skånska byggvaror och all handledning de har bistått med
under projektets genomförande. Det resultat som är framarbetat tycker vi i projektgruppen speglar
krav och önskemål som företaget specificerat. Därför är vi mycket nöjda med projektet och det
slutliga resultatet.
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Bilaga 5
Priskalkyl Isolent, Skjutdörrsparti (3000mm)
Lucka (st)
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S30-Isolent (kr/st)

Glasgummilist Iso
Isolerglas
Hjul
Sidoprofil Alu
Sidoprofil valsning
Bottenprofil Alu
Bottenprofil valsning
Skruv
Avlyftstopp Aluminium
Nomo Pack
Grön Tjep
Etikett Pil Upp
Etikett Bära Lucka
Borstlist, sida
Borstlist, topp/botten
Tillverkningskostnad lucka *
Summa

26
203
11
79
0
39
0
1,5
1,5
12
11
1
1
4
1,5
137
528,5

Rälspar (3000mm)
Alu
valsning
Gummilist
Summa

290
0
0
290

Karm (st)
Låskista
Delkarm
Karm
List E17
Slutbleck
Handtag
Summa

17
132
83
9
0
16
257

Monteringssats
Påse 1
Påse 2
Påse 3
Summa

39
12
27
78

Total

2917,5

Priserna borttagna i bilagan på begäran av
handledaren på Skånska Byggvaror
/ Joel Hellberg &Adam Karlsson
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Priskalkyl ISO-40, Skjutdörrsparti (3000mm)
Lucka (st)
Glasgummilist Iso
Isolerglas
Idag köps "4 mm säkerhetsglas - 12 mm argongaspalt - 4 mm Säkerhets
energiglas" in för 445 kr. Beräknat på offerter företaget tidigare tagit in är det ett
pristilägg på 4% för att öka luftspalten med 4 mm och en extra kostnad på
25kr/m2 för att lägga till varmkant.
Hjul
Offerten inkluderar verktygskostnader (31000 kr, avskrivet på ett år) och ett
styckpris på $2 styck för höj och sänkbara plasthjul. Andra alternativ finns där
färdiga hjul i rostfrittstål köps in, prisbilden är den samma och vi väntar på
varuprover för att kunna göra kvalitetstester.
Sidoprofil Alu
Profil vikt x Pris/kg
Sidoprofil valsning
Baserat på en valsning som företaget redan genomför idag plus en liten extra
kostnad för sandblestringen.
Bottenprofil Alu
Profil vikt x Pris/kg
Bottenprofil valsning
Baserat på en valsning som företaget redan genomför idag plus en liten extra
kostnad för sandblestringen.
Skruv
Avlyftstopp Aluminium
Nomo Pack
Grön Tjep
Etikett Pil Upp
Etikett Bära Lucka
Plastdetalj top & botten
Borstlist, sida
Borstlist, topp/botten
Tillverkningskostnad lucka *
Tillverkningskostnaderna innefattar direkt lön samt material- och
tillverkningsomkostnaderna och är uppskattade siffror baserat på att luckan
uppbyggnad inte skiljer sig mycket från Isolent men antagligen kommer kräva lite
mer arbete i produktionen.
Summa

ISO-40 (kr/st)
32
508

40

138
120

39
49

1,5
1,5
12
11
1
1
20
8
4
232,55

1218,55
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Räls,första
gallring av principförslag
8

Bilaga
Bilaga

Förslag 1
Denna profil är uppbygg med två
köldbryggor som valsas in i rälsen.
Onödigt komplicerad i tillverkning
och kommer därför inte föras vidare

Förslag 2
Denna profil liknar förslag 1 men där
den övre plastbiten knäpps fast i
profilen istället för valsas.
Uppfyller Sapas tillverkningskrav
men är inte symmetrisk och förs
därför inte vidare.

Förslag 3
Som förslag 1 men smalare
köldbryggor.
Uppfyller Sapas tillverkningskrav
och förs därför vidare för ytterligare
analysering.

Förslag 4
I förslag 4 sätts en pastprofil in för
att förbättra u-värdet.
Uppfyller Sapas tillverkningskrav
och förs därför vidare för ytterligare
analysering.

Adam Karlsson & Joel Hellberg
Halmstad högskola
Skånska byggvaror
2015-03-17

Bilaga 8
Bilaga

Förslag 5
Här bryts köldbryggan mitt på rälsen
under hjulet.
Uppfyller Sapas tillverkningskrav
och förs därför vidare för ytterligare
analysering.

Förslag 6
Denna profil är konstruerad med en
köldbrygga mellan spåren där
hjulen monteras i rälsen. Risk för
korresion och smutslagring på
hjulen. Sannolikheten för
reklamationer ökar och kommer
därför inte föras vidare.

Adam Karlsson & Joel Hellberg
Halmstad högskola
Skånska byggvaror
2015-03-17

Första
Gallring Av Principförslag Sidoprofil
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Bilaga
Bilaga

Förslag 1
Denna profil är uppbygg med två
köldbryggor inne vid glaset och en
lång köldbrygga vid sidan, där också
profilerna kan hacka i varandra.
Uppfyller Sapas tillverkningskrav
och förs därför vidare för ytterligare
analysering.

Förslag 2
Profilen är konstruerad med ett
flertal köldbryggor. Problemet i
denna konstruktionen är att
valsning ej är möjligt pga plastbitarnas placering i konstruktionen.
Förslag 2 kommer inte att föras
vidare.

Förslag 3
Konstruktionen är även här
uppbyggd med flera köldbryggor.
Där den bakre plastbiten knäpps
eller valsas fast och omsluter hela
profilen.
Profilen uppfyller Sapas tillverkningskrav och förs vidare för
ytterligare analysering.

Förslag 4
Denna profil är uppbygg med två
köldbryggor som valsas fast.
En aluminium profil knäpps fast i
konstruktionen mellan profilen och
två gummilister.
Uppfyller Sapas tillverkningskrav
och förs vidare för ytterligare
analysering.

Adam Karlsson & Joel Hellberg
Halmstad högskola
Skånska byggvaror
2015-03-17
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Förslag 5
Konstruktionen är även här
uppbyggd med två köldbryggor.
Där den bakre plastbiten valsas fast
på profilens insida.
Profilen uppfyller Sapas tillverkningskrav och förs vidare för
ytterligare analysering.

Bilaga 10
Bilaga

Förslag 1, U-värde analys

Adam Karlsson & Joel Hellberg
Halmstad högskola
Skånska byggvaror
2015-03-17

Grundläggande mått
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34,27
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Resultat

Bilaga 11
Bilaga

Förslag 2, U-värde analys
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Förslag 3, U-värde analys
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Adam Karlsson & Joel Hellberg
Halmstad högskola
Skånska byggvaror
2015-03-17

34,2
2

Grundläggande mått

47

4,22

14

= 20˚C
= 0˚C

Analys

Resultat

Bilaga 15
Bilaga

Adam Karlsson & Joel Hellberg
Halmstad högskola
Skånska byggvaror
2015-03-17
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