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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts ihop med konstnären Robert Hais, som vill skapa 

ett konstverk i det offentliga rummet, beläget på Tullkammarkajen i Halmstad, 

med arbetsnamnet "Alternative Path". 

Alternative Path är en dynamisk gångväg, som skall ge besökaren en unik 

upplevelse varje gång den beträds. Gångvägen är tänkt att upprättas samtidigt som 

kommunen bygger om området Tullkammarkajen, och detta projekt skall vara det 

material som får kommunen att vilja upprätta konstverket. 

Projektet startades i fas 1 med att definiera vad en dynamisk gångväg innebär, och 

vad som krävs för att skapa unika upplevelser.  

Projektet gick sedan över i att skapa olika koncept på hur upplevelserna kan 

alternera, varpå många lades på is, för att utvecklas i kommande faser. 

Arbetet resulterade i övergripande design för gångvägen och olika koncept för hur 

vyer kan blockeras, och konstruktionsarbetet av dessa mekanismer påbörjades. 

FMEA och andra analyser har på dessa delar utförts, och projektet har följt David 

Ullmans konstruktionsmetod. 
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Abstract 

This thesis has been performed in cooperation with the artist Robert Hais, who 

wishes to create a piece of art located outdoors on Tullkammarkajen in Halmstad, 

with the working title "Alternative Path."  

Alternative Path is a dynamic pathway, which gives each visitor a unique 

experience every single time the path is visited. The pathway is meant to be 

erected by the same time the county rebuilds the district "Tullkammarkajen", and 

this project is going to be the material that aim to interest the city officials to erect 

the piece of art. 

 

The project started with phase 1, which aims to define what a dynamic pathway is, 

and what is needed to create unique experiences.  

 

The project then continued with concept generation regarding experience 

alternation, of which many concepts got put on hold to be developed in upcoming 

phases. 

 

This thesis resulted in the design of the pathway and different concepts for view 

blocking, and initial constructing of these mechanisms was started. FMEA and 

other analyses on these parts were conducted, and the methodology used was 

David Ullman's design process.  
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Terminologi 

CAD    Computer Aided Design 

  "Datorstödd design" 

CAE  Computer-Aided Engineering  

”Datorstödd konstruktion” 

CE    Conformité Européenne 

  ”i överensstämmelse med EG-direktiven” 

CEN  Comité Européen de Normalisation 

  "Europeiska kommittén för standardisering" 

CENELEC  Comité Européen de Normalisation Électrotechnique 

  " Europeiska kommittén för elektroteknisk  

  standardisering" 

CNC  Computer Numerical Control 

  "Numerisk datorkontroll" 

DFA  Design for Assembly 

  "Design för ihopsättning" 

DFM  Design for Manufactureing 

  "Design för tillverkning" 

EN    Europeisk norm 

EU  Europeiska Unionen 

FMEA    Failure Mode and Effects Analysis 

  "Feleffektsanalys" 

Gruppen    Hampus Johansson och Robert Hais 

Handledaren   Zlate Dimkovski 

ISO    International Organisation for Standardization 

  "Internationella Organisationen för Standardisering" 

Kommunen    Halmstad kommun 

QFD    Quality Function Deployment 

  "Kundcentrerad produktutveckling" 
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RPN    Risk Priority Number 

  "Risktal" 

SCAMPER    “Substitute, combine, adapt, modify, put to other uses, 

  eliminate, reverse” 

  "Ersätta, kombinera, anpassa, modifiera, använda till 

  annat, eliminera, göra tvärt emot" 

SS   Svensk standard 

Studenten    Hampus Johansson 

Styrdokumentet   Halmstad kommuns styrdokument angående  

  framtidsvision Tullkammarkajen 

SWOT-analys Strenghts, weaknesses, opportunities, threats 

  "Styrkor, svagheter, möjligheter, hot" 

Uppdragsgivaren  Robert Hais
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Presentation av projektets tilltänkta kund 

I Halmstad kommun bor det över 95 000 människor, och är därmed den 19:e 

största kommunen i Sverige. Stadens placering på västkusten bidrar till att tillväxt, 

företagande och turism frodas. Halmstad är en populär turiststad under sommaren, 

med flera hundra tusen besökare från olika delar av världen varje säsong 

(Halmstad Kommun, 2016a).  

Genom Halmstad rinner ån Nissan vars sydsida är kantad med kultur. Här finns 

bland annat Stadsbiblioteket, som prisats för sin arkitektur, Picassostatyn och de 

fem sinnenas promenad (Halmstad Kommun, 2016a).   

Lite längre ut mot havet ligger ett område som kallas för Tullkammarkajen. Det är 

ett område som kommunen har planer för, och avser att bygga bostäder och skapa 

en plats för kultur (Halmstad Kommun, 2016b). Det som i dagsläget existerar på 

Tullkammarkajen är en grusplan, där konserter och marknader hålls, en byggnad 

som olika företag hushåller samt en stor lyftkran tagen ur bruk. Lyftkranen heter 

Kran 2, var i drift 1921-1999 och är idag ett kulturarv (Kranens Vänner, 2016). 

När kommunen skall bygga om skall Kran 2 finnas kvar. Detaljplanerna håller på 

att skapas under 2016 och framåt (Halmstad, 2016b). Det finns enligt Halmstad 

kommun (2016c) eventuella planer på att placera ett kafé eller annan ny funktion 

uppe på kranens platå. 
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Figur 1.1 Kran 2:s placering på Tullkammarkajen, sett från Slottsbron och Nissans norrsida. 

1.1.2  Presentation av uppdragsgivare 

Robert Hais, som har arbetat med kommunen tidigare (Robert Hais, 2016), är en 

yrkesverksam konstnär som skapar konst i det offentliga rummet. Vid sidan av är 

han också aktiv i kommunen som handledare i kurser inom konst och skapande 

för skolväsendet.  

1.2 Syfte och Mål 

1.2.1 Problembeskrivning 

Robert Hais vill skapa en dynamisk gångväg som ger den gående en unik 

upplevelse varje gång denne går på vägen. Gången skall leda upp för Kran 2, och 

ner på andra sidan. Denna gångväg skall betraktas som ett konstverk i det 

offentliga rummet. Gångvägen är tänkt att skapas tillsammans med kommunens 

totalrenovering av Tullkammarkajen, och vara uppställd under tiden som området 

färdigställs. 

Robert Hais söker stöd till att skapa denna gångväg. Hjälpen som söks är att 

definiera vad som är en dynamisk gångväg, konstruera vägen, välja material, och 

utföra beräkningar på strukturer. Detta material skall i stor grad färdigställas innan 

Robert Hais ansöker om lov och bidrag för att upprätta konstruktionen.  

Robert Hais kommer att bjuda in kommunrepresentanter från hela Halland till 

Högskolan i Halmstads examensmässa, Utexpo, för att marknadsföra sina projekt, 

och då skall ett koncept finnas att presentera. Det studenten förväntas göra är att 

ge ingenjörsmässigt stöd och att konstruera idéer åt Robert Hais, och tillsammans 

ta fram ett material som är definierat nog för att få ett godkännande av kommunen 

att fortsätta. 
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Figur 1.2 Kran 2 

1.3 Projektets avgränsningar 

På grund av projektets storlek, delades det upp i flera faser, och denna rapport 

startar projektet med fas 1. Hela projektet Alternative Path kommer att avgränsas 

till olika faser, hur många är ännu ej bestämt. I denna inledande fas kommer fokus 

att ligga på vad det är som krävs för att skapa unika upplevelser, vägens 

övergripande design samt konstruktion hos mekanismer som bidrar till de unika 

upplevelserna. Vidare kommer hela projektet och konstruktionen att analyseras 

för att slå fast om vilka kommande faser som krävs. Ett fåtal av dessa mekanismer 

kommer att konstrueras, och fokus kommer att ligga på de stora mekanismerna, 

övriga mekanismer bordläggs. CE-märkning kommer inte att utföras i denna fas, 

däremot olika analyser för att underlätta det kommande arbetet med CE-

märkning. Strukturella hållfasthetsberäkningar kommer inte att behandlas i denna 

fas, utan bordläggs till en kommande fas.  

1.4 Ansvarsområden 

Robert Hais har som ansvarsområde i detta projekt att bestämma den 

övergripande designen och utformningen för gångvägen. 

Hampus Johanssons ansvarsområde är att vägleda Robert Hais i utformningen och 

påvisa vad som är möjligt eller inte. Han skall också konstruera de olika 

mekanismerna till gångvägen.
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2. Metod 

2.1 Metoddiskussion 

I projektets inledande fas, valdes en konstruktionsmetodik ut. Två olika metodiker 

undersöktes. De undersökta metoderna var Princip- och Primärkonstruktion, 

(Olsson, 1995) och The Mechanical Design Process, (Ullman, 2010). 

Anledningen till att välja någon av dessa metodiker var att handledarstödet med 

sannolikhet är större med kända metodiker.  

Båda metoderna har praktiserats i stor utsträckning, och innehållsmässigt är de 

lika. Enligt Johannesson (et al. 2004) är de flesta konstruktionsmetodikerna lika 

varandra, men att de använder olika terminologi för mer eller mindre samma 

företeelse. The Mechanical Design Process har av uppenbara skäl en modernare 

tappning, indikationer från näringslivet om att exempelvis Pughs matris används. 

2.2 Metodologi i detta examensarbete 

2.2.1 Ullmans konstruktionsprocess 

Ullmans konstruktionsprocess består av sex steg: 

 Product discovery 

 Project planning 

 Product definition 

 Conceptual design 

 Product developement 

 Product support 

Product discovery 

Product discovery handlar om att undersöka behovet för en ny eller omdesignad 

produkt. Det finns framför allt tre olika företeelser som motiverar design och 

konstruktion: teknologi, marknad och förändring. Generellt finns det två olika 

kategorier av produkter, nya produkter och mogna produkter. En mogen produkt 

är något som funnits länge och är väl definierat. Behovet är redan klarlagt, och 

förändring handlar oftast om att förbättra kapacitet eller stabilitet. En ny produkt 

är ett risktagande, eftersom man inte med säkerhet kan veta ifall produkten blir väl 

mottagen på marknaden. Ett företag kan göra flera product discoveries för att 

avgöra vilket projekt företaget skall lägga tid och resurser på. 
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Project planning 

Project planning handlar om att allokera ett företags resurser i form av tid, pengar 

och personal i ett projekt. Detta steg skall ske före det att konstruktionsprocessen 

inleds, så att ett projektteam kan definieras och att roller och ansvarsområden för 

projektet är tydligt. Annat som skall skrivas ner är alla delar som projektet består 

av, varje dels mål, bestämma tid, resurser och vem som ansvarar för att 

projektdelen skall färdigställas före deadline. Ullman (2010) skriver dock att detta 

är ett stort spekulerande, eftersom det kan vara svårt eller omöjligt att på förhand 

veta hur mycket tid varje projektdel kommer att ta, eller vilka resurser som 

kommer att krävas. 

Product definition 

Product definition handlar om att förstå ett problem och lägga grunden för 

projektet. Ullman skriver att det kan låta enkelt att förstå problemet, men menar 

att de flesta problem är dåligt och vagt definierade, vilket gör det svårare att få 

fram en tillfredsställande lösning. Vidare är det viktigt att veta vem som är 

produktens kund, och ta reda på kundens krav. I många fall saknar kunden teknisk 

kunskap om material, ytor, tekniker och liknande vilket är varför Ullman 

förespråkar användandet av Quality Function Deployment, QFD, som är ett 

verktyg där vaga kundönskemål översätts till entydiga tekniska värden.  

Beroende på projekt, så kan problemet senare i konstruktionsprocessen brytas ner 

i subprojekt, när mer kunskap om produkten har inhämtats. Detta gäller framför 

allt när ett helt system skall konstrueras, och alla ingående delar inte är kända från 

start. 

Conceptual design 

Conceptual design handlar om att generera och utvärdera konceptuella lösningar 

på problem. Koncepten genereras med olika tekniker, och ofta genererade med 

begränsad kunskap om problemet och lösningarna. Inför generering av koncept 

bör funktionerna vara tydliga, så att koncepten är enkla. Ullman förespråkar att 

flera koncept genereras till varje konstruktion, för att sedan välja ut det starkaste. 

Detta görs genom att titta på de olika konceptens egenskaper, såsom 

tillverkningssvårighet, kostnad eller komplexitet och att jämföra dessa egenskaper 

med varandra. Ett mål med det här steget är att välja det bästa alternativet utan att 

spendera alltför mycket tid på konceptgenerering.  

Ifall en mogen produkt skall förbättras görs koncepten generellt med små 

förändringar från den existerande produkten. När en ny produkt skall tas fram 
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skiljer sig koncepten i regel mycket från varandra. Dessa koncept raffineras när 

val av koncept sker, och en ny cykel kan dras igång.  

Product development 

Product development sker efter att koncept har blivit valda, och i detta steg skall 

de göras till faktiska produkter och optimeras med olika ingenjörsverktyg, 

exempelvis DFA, DFM och FMEA. Modeller i CAD och eventuella prototyper 

skapas. Ullman menar att det är bra ifall en testserie körs i produktionen, så att 

produktens kvalitet kan säkerställas. När detta steg är klart börjar produkten 

produceras. Detta steg är generellt det som tar längst tid.  

Product support 

Detta stegs storlek varierar med projekt. Ansökan om patent ingår, och när 

produkten är ute på marknaden, bistå kunder med support och hjälp angående 

produkten. Eventuella förändringar av produkten skall hanteras och 

dokumenteras.  

2.2.2 Designverktyg 

6-3-5 

6-3-5 metoden är enligt Ullman (2010) en metod där varje deltagare i gruppen 

arbetar enskilt med idéer. Fördelen med detta är att idégenereringen inte 

domineras av ett par stycken gruppmedlemmar. Metoden går ut på att varje 

deltagare i en grupp på sex har ett pappersark som delas in i 18 fält, tre rader och 

sex kolumner. I den första kolumnen har deltagarna fem minuter på sig att ta fram 

tre olika idéer. När tiden är ute byter deltagarna ark med varandra, och får fem 

minuter till att utveckla idéerna som tecknats ner i den första kolumnen. Denna 

process upprepas tills arken är helt fyllda. Fördelen med denna metod är att många 

idéer genereras på kort tid.  

Brainstormning 

Brainstorming är enligt Ullman (2010) en praktiserad och simpel metod för 

idégenerering. Metoden går ut på att en grupp skriver ner alla idéer de har, oavsett 

vilka idéer, för att på så vis ta fram idéer från flera perspektiv. Denna metod 

hjälper deltagarna att komma på nya idéer, eftersom de möts av en stor mängd ord 

eller idéer, och associationer.  

Moodboard 
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En moodboard är en samling bilder som tillsammans förmedlar en känsla eller 

uppleveler för hur en konstruktion eller produkt skall ge. Moodboards används i 

tidiga projektstadier, för att finns en visuell stil till konstruktionerna. (Wyatt, 

2014) 

SCAMPER 

SCAMPER är en teknik för kreativt tänkande. Tekniker går ut på att studera ett 

koncept och förbättra det genom att förändra delar i det. Processen går ut på att 

ställa frågor om konceptet och på så sätt ändra sitt perspektiv. Detta arbetssätt 

genererar många alternativ, som i sin tur främjar innovation genom att funktioner 

kombineras eller används till nya funktioner. (Michalko, 1991) 

Stimuli-analys à la pow 

Denna metod går ut på att studera objekt i omgivande miljö, ta tio av dessa och 

försöka använda deras funktioner och egenskaper till nya koncept. Denna metod 

ger nya perspektiv till koncept, och genererar många alternativ för konceptens 

uppbyggnad. (Bergman & Åkesson, 2009) 

2.2.3 Kvalitetsverktyg 

FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis, eller feleffektsanalys, är en metod för att 

granska tillförlitligheten hos en konstruktion, system eller process. Granskningen 

utförs för att förutse vad som kan gå fel, och teckna ner konsekvenserna av dessa 

fel. Genom att använda denna information kan förändringar hos en konstruktion 

göras för att förhindra att felen uppstår eller att frekvensen av felet sänks.  

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

FMEA utförs i ett detaljerat dokument där alla funktioner och delar listan med fel 

som kan förekomma samt orsaken och följden av felet. För att utvärdera felen 

erhålls ett risktal, RPN, som består av tre delar: sannolikheten att felet inträffar, 

allvarlighetsgraden av felet och hur troligt det är att felet upptäcks. (Bergman & 

Klefsjö) 

2.2.4 CAE  

CAE handlar om att konstruera och visualisera med hjälp av en dator. Inom CAE 

ingår det mer välkända begreppet CAD.  Detta verktyg är självklart i dagens 

samhälle. I detta projekt kommer CAE att användas för att generera modeller i 

3D, 2D ritningar, renderingar och förklaringar. Detta är bland annat användbart 

som ett kommunikationsmedium mellan olika parter, eftersom modellerna inte 

lämnar utrymme för tolkningar. (Techopedia, 2016) 
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Catia V5 är en programvara som kommer att användas i projektet för att skapa 

modeller och ritningar. Renderingar av dessa modeller kommer att ske i både 

Catia och i ett renderingsprogram, Keyshot. 

2.3 Förberedelser och insamling av data 

Inför projektet studerades platsen där Alternative Path skall stå, och vetenskapliga 

artiklar angående korrosion hos metaller i liknande miljöer samlades in. 

Alternative Path klassificerades så att en standard, SS-EN 13814:2005 

"Tivolianordningar - Säkerhet" kunde appliceras.
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3. Teoretisk referensram 

På grund av projektets breda karaktär har ingen forskning om ämnet funnits, fokus 

har legat på att ta fram en bred, stadig, teoretisk grund att vila arbetet på samt att 

förklara olika beslut. Däremot har forskning om material begrundats, på grund av 

den hårda miljön Alternative Path kommer att befinna sig i. 

3.1 Trappor och ramper 

Alternative Path kommer till stor del bestå av trappor och ramper. Tillgänglig data 

ur Arkitekten Handbok (Bodin, et al. 2013) påvisar lutningar för trappor och 

ramper. En trappa har en lutning mellan 10-45 grader och en ramp har en lutning 

på 0-10 grader. För att en ramp skall vara rullstolsanpassad får lutningen inte vara 

mer är 4,76 grader, i segment om lutande plan 6000 mm långt, och sedan ett 

viloplan med en längd på 2000 mm. Ifall en trappa byter riktning eller stigning 

måste ett viloplan på minst trappans bredd vara byggt. Gällande ramper, måste en 

viloplats på 950 mm vara tillgänglig. Höjden till tak under trappans stigning skall 

minst vara 2200 mm. Räcke till en trappa skall minst vara 900 mm högt, och ifall 

fallhöjden är högre än ett normalt våningsplan skall räcket vara minst 1100 mm 

högt. Mellanrummet mellan räckets pinnar får maximalt vara 100 mm. Till en 

ramp skall räcket vara minst 900 mm högt, och 300 mm mellan räckets pinnar. 

Steglängden får inte vara längre än 630 mm. Förhållandet mellan steglängd och 

steghöjd bestäms med formeln: 

 2ℎ + 𝑏 = 615 ± 15 𝑚𝑚    (3-1) 

Det mest bekväma förhållandet fås genom formeln: 

 𝑏 − ℎ = 120 𝑚𝑚   (3-2) 

Enligt Bodin et al. (2013) krävs större stegbredd i utomhusmiljöer, detta för att 

undvika olyckor. 

3.2 Styrdokument tullkammarkajen 

Kommunen har i ett styrdokument presenterat sin ambition gällande exploatering 

av marken vid Tullkammarkajen, som i dagsläget mer eller mindre står tom. I 
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dokumentet presenteras de idéer och förslag för den nya stadsdelen. Visionen 

lyder som följande:  

"Vi vill bygga en levande stadsdel med en variationsrik 

och blandad kvartersstad med en ”twist”. Stadsdelen 

ska erbjuda mötesplatser för alla, i form av urbana 

gläntor, blåa stråk, platser för vistelse och rörelse samt 

ge tillgång till kulturyttringar och kulturella mötesplatser. 

Här ska finnas målpunkter och mötesplatser som 

lockar människor i alla åldrar från hela staden att ta 

stadsdelen i anspråk! Vattenkänslan och solglittret från 

Nissan ska leta sig in i stadsdelen och det ska vara lika 

spännande att gå längs kajen som genom kvarteren 

med banbrytande arkitektur och gröna parkrum. 

 

På Tullkammarkajen ska det finnas en blandning av 

bostäder, arbetsplatser och funktioner - en blandning 

som kan underlätta vardagslivet för de boende i  

stadsdelen. 

Tullkammarkajen ska vara integrerad med resten av 

staden, rörelsestråk och naturliga kopplingar till omgivande 

stadsdelar förstärks. Stadsdelen har ett 

attraktivt läge på promenadavstånd från centrum och 

goda kommunikationer i form av ett framtida resecentrum 

ett stenkast bort. Med nya broar för fotgängare 

och cyklister skapas närhet till rekreationsområdena 

Västra stranden och Aleskogen. 

Hela projekt Tullkammarkajen genomsyras av långsiktig 

hållbarhet – såväl ekologiskt som socialt och  

ekonomiskt. " (Halmstad kommun, 2016) 

Vidare i styrdokumentet skriver kommunen att fokus på miljömedvetenhet är 

viktigt, där exempelvis vattenanvändning skall visualiseras i bostadshusen. Tyngd 

på social och ekonomisk hållbarhet är också något som kommunen betonar i 

dokumentet.  
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3.2.1 Ansvarstagande  

För att tillmötesgå kommunens fokus på hållbarhet och ansvar, skall SA8000 

beaktas. SA8000 är en internationell standard som grundar sig i de människliga 

rättigheterna framtagna av FN. Den tar upp ämnen som barn- och slavarbete, 

hälsa, diskriminering och arbetssäkerhet. Organisationer och företag kan certifiera 

sig mot denna standard, som tydligt visar vad en organisation inte får göra. I val 

av leverantörer och arbetskraft skall denna standard vara vägledande. 

3.3 Säkerhet 

Alternative Path kommer att vara ett system av olika mekanismer, flera av dessa 

rörliga, vilket kräver hög säkerhet. Beroende på vilka delar som rör på sig berörs 

allt detta av olika regler, och ISO-standarder. 

3.3.1 Maskindirektivet och AFS 2008:3 

Maskindirektivet, 2006/42/EG, är ett dokument som ställer säkerhetskrav på 

produkter som anses vara en maskin. Direktivet definierar maskiner som:  

"En grupp inbördes förbundna delar eller 

komponenter, varav minst en är rörlig, samt 

tillhörande drivorgan, styr- och driftkretsar mm, vilka 

förenats för ett särskilt ändamål, speciellt för 

bearbetning, behandling, förflyttning eller 

förpackning av material.  

Termen "maskin" gäller också för en grupp maskiner 

som, för ett gemensamt syfte, ställs upp och styrs så att 

de fungerar som en enhet."  

 

Mekanismerna till Alternative Path räknas som maskiner, såvida de inte undantas 

i följande punkt:  

"Maskiner vars enda kraftkälla är direkt manuellt 

arbete, såvida det inte är en maskin som används för att 

lyfta eller sänka laster. Till exempel en domkraft" 

 

Säkerhetskraven som skall uppnås enligt Maskindirektivet är integrerade i den 

svenska lagstiftningen av Arbetsmiljöverket med föreskriften AFS:2008:3. Dessa 

krav måste uppnås för att en maskin skall kunna CE-märkas, och på så sätt vara 

godkänt för att bli utsläppt på marknaden. 

3.3.2 SS-EN 13814:2005 - Tivolianordningar - Säkerhet 

Rörliga gångdelar av Alternative Path är svåra att klassificera, eftersom liknande 

konstruktioner ej kan finnas. Däremot finns det liknande konstruktioner i form av 
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nöjesattraktioner, vilket är ett argument för att använda sig av SS-EN 13814:2005, 

som ställer höga säkerhetskrav, och en vägledning i materialval. 

SS-EN 13814:2005 omfattar följande:  

 

" [...] mobile, temporary or permanently installed 

machinery and structures e.g. roundabouts, swings, 

boats, ferris wheels, roller coasters, chutes, 

grandstands, membrane or textile structures, booths, 

stages, side shows, and structures for artistic aerial 

displays" 

 

Även om Alternative Path inte passar riktigt in på ovanstående beskrivning finns 

ingen närmare beskrivning, och standarden påpekar att även andra konstruktioner 

som har några gemensamma faktorer kan utformas med hjälp av standarden, 

vilket gör att denna standard är relevant för projektet. 

 

3.4 Material 

Miljön där Alternative Path skall stå är hård. Den kommer att vara belägen precis 

vid ån Nissan, som enligt Vatteninformationssystem Sverige (2016) har problem 

med miljögifter och försurning, och relativt nära havsmynningen till Kattegatt. 

Detta är också ett område som emellanåt drabbas av översvämningar. Halmstad 

har generellt hög luftfuktighet, och milda vintrar. Saltet från havet ökar 

korrosionen hos olika material. Alternative Path är tänkt att vara ett tillfälligt 

konstverk, men måste ändå vara korrosionsbeständig upp till ett par år.  

3.4.1 Stål 

Naturligt är då att material som skall användas till konstverket har högt 

korrosionsmotstånd. Rostfria stål kan användas till viktiga detaljer, med sina goda 

egenskaper. Ett av de mer utbredda rostfria stålen är enligt Aparicio et al. (2016) 

AISI 304. Enligt materialdatabasen CES Edupack har AISI 304 goda egenskaper. 

Det är formbart och har även mycket goda mekaniska egenskaper.    

Enligt Aparicio et al. (2016) är det en utbredd praktik att använda krom till att 

rostskydda stål, mycket på grund av den låga kostnaden. Tyvärr är krom väldigt 

giftigt, vilket manar på forskning om alternativa metoder för att rostskydda 

metaller. Aparico et al. (2016) har experimenterat med bland annat kisel och 

metyler för att skapa en glashybrid att använda som beläggning hos AISI 304. 

Beläggningen visade god beständighet mot salt, även efter en längre tid, och i 

övrigt mycket goda egenskaper som rostskydd.  
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I ett experiment utfört av Perez-Mora et al. (2015) utfördes utmattningstest hos 

starka stål. Testet simulerade cirka 30 år, 10
9
 cykler. Experimentet påvisade att 

utmattningen hos ett stål som är i kontakt med havsvatten har upp till 74 % lägre 

beständighet mot utmattning är nytt stål i samma klass, 71 % lägre än stål med 

viss korrosion. Vidare påvisade experimenten att stål med viss korrosion också 

har god resistans mot utmattning.  

I ett experiment utfört av Stipanicev et al. (2014) undersöktes hur havsbakterier 

påverkar korrosion hos kolstål. De fann att vissa bakterier bildar ett sulfidlager på 

stålet, men att bakteriernas inverkan på korroderingen av materialet var låg.  

3.4.2 Aluminium 

Enligt materialdatabasen Ces Edupack är aluminium tåligt mot den hårda miljön 

Alternative Path kommer att vara upprättad i. Aluminium är ett material som 

kommer att användas till konstruktionerna. 

3.5 Antropometri 

Antropometri är den del av ergonomi, som fokuserar på mänskliga mått 

(Högskolan i Skövde, 2011). När saker skall konstrueras är det viktigt att 

människor skall kunna få plats, eller kunna ta tag i det som skapas (Högskolan i 

Skövde, 2011). Antropometri baseras på empiriska data insamlade i en region och 

datan samlas i en databas (Ericsson et. al., 2010). I en databas för antropometri 

lagras människors längd, vikt, handmått och liknande baserat på kön, etnicitet och 

percentil, eftersom de har helt olika förutsättningar (Ericsson et. al., 2010). En 

arbetsplats, konstruktion eller produkt måste passa en stor mängd människor 

(Högskolan i Skövde, 2011). En man med 95:e percentils längd är längre än 95 % 

av alla män, likaså är en kvinna med 5:e percentils längd kortare än 95 % av alla 

kvinnor (Högskolan i Skövde, 2011). För dimensionering skall antropometri 

beaktas. 

3.6 Komplexa tal 

Ett komplext tal är ett tal som innehåller en reell del och en imaginär del. Den 

imaginära delen innehåller talet i, som beskrivs enligt Böiers & Persson som: 

𝑖2 = −1    (3-3) 

Det komplexa talet z skrivs enligt Böiers & Persson (2010) som  

𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖    (3-4) 

Där realdelen definieras enligt Böiers & Persson (2010) som: 
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𝑅𝑒(𝑧) = 𝑎    (3-5) 

och imaginärdelen enligt Böiers & Persson (2010) som:  

𝐼𝑚(𝑧) = 𝑏    (3-6) 

Dessa tal kan visualiseras på det komplexa talplanet, och avståndet från en punkt 

till origo, det komplexa talets absolutbelopp, definieras enligt Böiers & Persson 

(2010) som följande: 

𝑟 = √𝑅𝑒(𝑧)2 + 𝐼𝑚(𝑧)2    (3-7) 

 

Figur 3.1 - Visualisering av ett komplext tal 

3.6.1 Mandelbrotmängden 

Mandelbrotmängden är en mängd punkter i det komplexa talplanet som 

visualiserades av den franske matematikern Benoît Mandelbrot (Haran & Krieger, 

2014). I en dator kan mängden visualiseras och inzoomningar av detta skapar ett 

mönster (Haran & Krieger, 2014).  

 
Figur 3.2 Mandelbrotmängden (Wikimedia Commons,2016) 



TEORETISK REFERENSRAM 

17 
 

Mängden definieras enligt Krieger (2014) av de komplexa talen c som i den 

rekursiva talföljden  

𝑓𝑐(𝑧) = 𝑧2 + 𝑐    (3-8) 

inte divergerar när talen itereras från z = 0, och för tal i Mandelbrotmängden blir 

dessutom absolutbeloppet aldrig större än 2 (Haran & Krieger, 2014).  

3.7 Hydraulik 

Hydraulik är en teknik för kraftöverföring i vätskor. En av fördelarna med den här 

tekniken är att låg kraft in kan ge en hög kraft ut, eftersom trycket i ett hydrauliskt 

system är lika överallt. För att uppnå en hög kraft ut med en låg kraft in, krävs det 

att den låga kraften F1 skapar ett tryck med en liten area A1, se figur 3.3. Eftersom 

A2:s area är större, resulterar detta i att en större kraft ges från dess kolv  

(Haugness, 1995). Vidare beskriver Haugness (1995) att tekniken har många 

fördelar, såsom möjlighet till kontrollerade rörelser; hög kraftöverföring; att 

tekniken fungerar i ett slutet system, vilket minskar risk för skador på människor; 

tekniken är driftsäker och har en lång livslängd; tekniken kan användas i olika 

klimat, över och under vatten samt att tekniken har en hög verkningsgrad. Dessa 

egenskaper gör att tekniken är lämplig att använda i miljön på Tullkammarkajen. 

 

Figur 3.3 Visualisering av hydrauliskt system med två kolvar (Haugness, 1995) 

Trycket i systemet är lika stort överallt och beräknas i bar enligt Haugness (1995) 

som:  

𝑝 =
𝐹

𝐴
    (3-9) 
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Trycket är lika överallt, vilket ger följande förhållande: 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
    (3-10) 

Detta kan vidare omskrivas som: 

𝐹1 =
𝐹2∗𝐴1

𝐴2
 [𝑁]   (3-11) 

3.8 Design och utformning 

3.8.1 Dieter Rams designprinciper 

Dieter Rams är en industridesigner, som tidigare arbetat för Braun och Vitsœ 

(Vitsœ, 2016). Han har tagit fram tio designprinciper, som kan appliceras på 

skapande över lag: 

1. Bra design är innovativ. 

2. Bra design gör ett föremål användbart. 

3. Bra design är estetiskt. 

4. Bra design gör ett föremål begripligt. 

5. Bra design är inte högljudd. 

6. Bra design är ärlig. 

7. Bra design håller länge. 

8. Bra design är grundlig, ner i minsta detalj. 

9. Bra design är miljövänlig. 

10. Bra design är så lite design som möjligt. 

Rams menar med princip fem att produkter är verktyg, och bör behandlas som 

dessa när de designas. Dieter Rams menar att produkter varken är konst eller 

dekorativa detaljer, och bör därför vara neutrala i färg och form. (Vitsœ, 2016) 

Rams menar med princip sex att en produkt inte skall utge sig för att vara något 

annat, utan skall klara av det produkten uttrycker. (Vitsœ, 2016) 

Princip nio är något som kräver fler principer. Ullman (2010) skriver om DFA och 

DFM, design for assembly respektive manufacture. DFA går ut på att minimera 

antalet delar, och förenkla hopsättningen av en konstruktion. Färre delar möjliggör 

att mer plats i transporterna och lägre vikt. Detta bidrar även till att pengar sparas i 

transporter och i produktionslinan. DFM går ut på att förändra en konstruktion så 

att man kan använda alternativa, mer miljövänliga tillverkningstekniker, minimera 

spill, och att använda resurser på ett mer hållbart sätt.  

Rams menar med princip tio att "mindre, men bättre" är ett sunt tillvägagångsätt 

och att detta destillerar ner produkten till det viktigaste, och överger resten. 

(Vitsœ, 2016)  
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Konstruktionerna kommer att utformas med dessa principer i åtanke, bland annat 

för att möta upp kommunens ställningstagande inom socialt ansvar. 

3.8.2 AIDA 

AIDA står enligt Ferrell & Hartline (2005) för attention, interest, desire och 

action, och är en princip inom marknadsföring, och handlar om kommunikation 

till en potentiell kund. AIDA beskriver kommunikationsstrukturen till kunden i 

kronologisk ordning: först skall kunden märka att något finns, sedan skall den 

intresseras av det, en vilja att ha det skall väckas och sedan skall kunden förmås 

att inhandla det. Marknadsföringen sker därför på olika sätt beroende på vilken fas 

kunden befinner sig i. 

I projektet Alternative Path kommer fokus att ligga på att skapa ett intresse hos 

kommunen, som ej känner till projektet och i kombination med att fas 1 är den 

inledande fasen av flera, kommer kommunikation mellan gruppen och omvärlden 

fokusera på de två första marknadsföringsfaserna, attention och interest. Posters 

och dylikt kommer att skapas med avseende på detta. 

3.9 Mekanik 

Mekanik är den gren inom fysiken som studerar krafter, jämvikt och rörelse och 

handlar om kroppars beteende när de utsätts för krafter och förflyttningar. För att 

kunna dimensionera någonting krävs förståelse för detta. I arbetet med Alternative 

Path kommer mekanikberäkningar att utföras. För att beräkna krafter och moment 

används enligt Nyberg (2003) följande formler: 

∑ 𝐹 = 0    (3-12) 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑟    (3-13) 

∑ 𝑀 = 0    (3-14) 

Formlerna bygger på att krafter och moment som verkar i samma riktning tar ut 

varandra. Moment definieras som kraften F, gånger dess hävarm r. På så sätt kan 

konstruktionen dimensioneras för dessa belastningar. 

Gällande förflyttningar beräknas friktionskraften, Ff, eftersom den motverkar 

förflyttningen i sidled. Friktionskraften bestäms med normalkraften till planet och 

ytornas friktionskoefficient, µ. Formel enligt Nyberg (2003) nedan: 

𝐹𝑓 = 𝜇 ∗ 𝑁    (3-15) 
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3.10 Maskinelement 

Maskinelement är standardiserade komponenter, och använder vedertagna formler 

vid dimensionering 

För att räkna ut vilket vridmoment, Md, som krävs för en kuggstångsdrift används 

enligt Nyberg (2003) formeln 

𝑀𝑑 =
𝐹∗𝐷𝑜

2
    (3-16) 

Där F är önskad linjärkraft och Do är medeldiametern på kugghjulet. Do delas på 

2, eftersom det är radien som är vridmomentets hävarm. 

För att räkna ut vridmoment Md en motor med effekt P ger vid ett visst varvtal n 

används enligt Olsson (2015) formeln: 

𝑀𝑑 =
30∗𝑃

𝜋∗𝑛
    (3-17) 

Ett högt varvtal ger ett lågt vridmoment, och ett lågt varvtal ger ett högt 

vridmoment, eftersom motoreffekten på en motor är konstant. 

För att beräkna nyttig motoreffekt, krävs motorns verkningsgrad, , och sedan 

beräknas utgående motoreffekt enligt Olsson (2015) formeln: 

𝑃𝑢𝑡 =  ∗ 𝑃𝑖𝑛  (3-18) 

  

Trots att  är okänd för vald motor spelar detta inte stor roll, eftersom motorerna i 

projektet är kraftigt överdimensionerade.  

För att räkna ut varvtalet i en kuggstångsdrift, väljs en hastighet v [mm/s], och 

med nedstående formel enligt Olsson (2015) erhålls varvtalet: 

𝑛 =
60∗𝑣

𝜋∗𝐷𝑜
[𝑟𝑝𝑚]   (3-19) 

3.10.1 Rullningslager 

Rullningslager dimensioneras med formler som tillverkaren hänvisas till. I detta 

projekt kommer lager att väljas från SKF. De lager som väljs i detta projekt är 

enradiga spårkullager. Kullagerlivslängden beräknas i drifttimmar enligt Olsson 

(2015) med formeln: 

𝐿10ℎ =
106

60∗𝑛
∗ 𝐿10  (3-20) 
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Där n är varvtalet och L10 kullagerlivslängden i varv. Kullagerlivslängden i 

miljoner varv beräknas enligt Olsson (2015) som: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

   (3-21) 

Där p är en lagertypkonstant, definierat som 3 för kullager och 
10

3
 för 

rullningslager, P, ekvivalent dynamisk lagerbelastning, C, dynamiskt bärighetstal. 

Hur P definieras beror på förfållandet mellan lagrets påkända krafter, radiellt, Fr, 

och axiellt, Fa. Krafter och moment beräknas med mekanikformlerna (3-12), (3-

13) och (3-14). P definieras enligt SKF (2014) som: 

𝑃 =  𝐹𝑟 →
𝐹𝑎

𝐹𝑟
≤ 𝑒   (3-22) 

 

𝑃 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∗ 𝐹𝑎 →
𝐹𝑎

𝐹𝑟
> 𝑒  (3-23) 

Där X och Y är beräkningsfaktorer, och e är en gräns på belastningsförhållandet, 

som definieras enligt SKF (2014) som: 

𝑒 = 𝑓0 ∗
𝐹𝑎

𝐶0
   (3-24) 

Där f0 är en beräkningsfaktor, och C0 är ett statiskt bärighetstal. Samtliga krävda 

tal för beräkningarna finns i SKF:s produktkatalog, förutom Y och e, som måste 

interpoleras fram. Interpolering innebär att nya värden tas fram i en diskret mängd 

datapunkter genom att skapa en funktion baserad de data som finns tillgängliga. 

3.11 Vattenskärning 

Vattenskärning är en metod där vatten sprutas ut i ett munstycke med en liten 

diameter i hög hastighet, cirka 1 000 m/s, och kan på så sätt skära igenom de 

flesta material, även stål och titan, ifall slipmedel blandas in i vattenstrålen. 

Vattenskärning styrs med CNC och kan på så sätt få en hög precision, och 

används för att skära ut komplexa former. (Hågeryd et al., 2002) 



RESULTAT 

22 
 

4. Resultat 

Alternative Path startades av Robert Hais under premisserna att i kommunens 

vision om en ombyggd Tullkammarkaj skall kulturen få ta plats vid Nissan. I 

samma vision finns det planer på ett kafé uppe i Kran 2, under namnet "Kafé Röda 

Kran" (Halmstad Kommun, 2016c). I dagsläget finns det endast en väg upp till 

kranens platå i form av en stege. För att kunna ta sig upp till det kommande kaféet 

krävs en säkrare väg, och som är anpassad för människor med handikapp.  

I starten av fas 1 drogs slutsatsen om att detta projekt är väldigt stort, och att det 

skulle delas upp i flera arbeten.  

4.1 Product discovery 

Alternative Path är ett konstprojekt, vilket medför att något liknande ej har 

skapats. Ett önskemål var att konstruktionen helt skulle drivas av solceller, för att 

ta efter kommunen, som i sin vision om Tullkammarkajen skriver om hållbar 

utveckling. I samråd med handledare bordlades frågan om energikällorna, för 

sedan kan bli ett projekt för energiingenjörerna vid Högskolan i Halmstad. 

En SWOT-analys utfördes för att analysera projektet och undersöka behovet för 

projektet. SWOT-analysen återfinns i bilaga 1. 

Ingående delar i projektet bestämdes till: konstruktion, design, beräkning. 

Studentens uppdrag blev att försöka utföra så mycket av detta som möjligt, men i 

beroende av tid, skulle prioritera projekttiden till konstruktion och design, framför 

allt visuella delar som Robert Hais kan visa upp för kommunala representanter. 

4.2 Product planning 

En produktplaneringstabell enligt Ullman skapades, med de delar som det 

bedömdes som troligt kommer att genomföras. Planeringen bedömdes som 

mycket osäker, på grund av att konstruktionen är ny och unik, samt att det av 

konstruktionens karaktär på förhand inte finns en tydlig väg framåt, vilket 

kommer att fixeras i ett senare skede. Tabellen återfinns i bilaga 2. 

4.3 Product definition 

Kriterier som skall gälla för hela konstruktionen togs fram tillsammans med 

Robert Hais. Dessa krav översattes till mer tekniska varianter, följandes samma 

tankegång som QFD. Kravspecifikation för Alternative Path återfinns i bilaga 3. 
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Mått på Kranen och omgivningar mättes upp, eftersom dessa mått ej fanns 

tillgängliga.  

4.4 Conceptual design 

Arbetet med Alternative Path utformning och innehåll delades upp i två delar: 

övergripande design och upplevelser. Under tiden som Robert Hais tog fram 

vägens form genererade gruppen även förslag på hur upplevelserna kan skifta.  

Innan projektets start hade Robert Hais idéer om luckor i panelerna som kan 

öppnas och stängas, för att medge och blockera vyer. Först efter att gångvägens 

form och utbredning bestämts, kan dessa lucköppningsmekanismer placeras, och 

mekanismerna skräddarsys. 

4.4.1 Övergripande design 

I den övergripande designen hade Robert Hais ett eget ansvar, dock diskuterade 

gruppen om hur det visuella skulle vara. En moodboard togs fram i samband med 

ett möte, och Robert Hais arbetade fram Alternative Paths utformning. 

Moodboarden bifogas som bilaga 4. 

Vägens form togs fram genom att studera Mandelbrotmängden, och sedan dra en 

linje vid en kant, se figur 4.2. 

  
Figur 4.1 Mandelbrotmängden (Wikimedia 

Commons, 2016) 

Figur 4.2 Mandelbrotmängden med vägens 

ungefärliga  form utritad (Wikimedia Commons, 

2016) 

  

Vägens storlek och höjd begränsades genom ett besök på platsen för uppmätning, 

samt genomgång av kommunens styrdokument angående Tullkammarkajen. 

Gångvägens utseende blev preliminärt som följande: 
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Figur 4.3 Vision över Alternative Path 

Vägen går upp cirka åtta meter över marken och bärs efter önskemål upp av 

stålstrukturer, och kläs in med träpaneler av varierande storlek. Vägen har fem 

platåer, där Robert Hais avsåg att placera gräsmattor.  

Fönster 

När arbetet med utformningen av trappan färdigställdes beslutades det om var 

fönsterhål skulle placerar och vilken mekanism som skulle användas till 

respektive fönster, samt var de skulle placeras. De önskade mekanismerna var:  

Mekanism för horisontell förflyttning av lucka.  

Denna mekanism skall utföra förflyttelse i horisontell led och täcka över ett 

fönster.  

Mekanism för vertikal förflyttning av lucka.  

Denna mekanism skall utföra förflyttelse i vertikalt led och täcka över ett fönster. 

Mekanism för jalusi.  

Denna mekanism skall få smala paneler att vrida på sig i minst 90 grader. 

Mekanism för skifte av fönster.  
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Denna mekanism skall möjliggöra att flera glasrutor olika skall föras över 

fönsterhålet och på så sätt förändra upplevelserna genom att ha text, bilder eller 

skepnader trycka på glaset för att en vy delvis skall täckas över eller kompletteras. 

Dessa olika mekanismer har preliminär placering enligt bilden nedan:   

  

Figur 4.4 Fönsterplaceringar. 

Totalt placerades 22 fönster ut, och deras mått och typ presenteras i tabellen 

nedan: 

Platsnummer Placering Mått (mm) Typ 

1 Tak 600 x 2400 Jalusi 

2 Sida 600 x 2000 Horisontell förflyttning 

3 Sida 900 x 600 Vertikal förflyttning 

4 Sida 1500 x 1200 Fönsterskifte 

5 Sida 600 x 2700 Jalusi 

6 Sida 1700 x 500 Vertikal förflyttning 

7 Sida 1800 x 1500 Vertikal förflyttning 

8,9,10 Sida Totalt 1700 x 

1200 

Ersätts med jalusi 

11 Sida 500 x 800 Horisontell förflyttning 

12 Sida 1500 x 1500 Fönsterskifte 

13 Sida 1200 x 1200 Jalusi 

14 Sida 1800 x 1500 Jalusi 

15 Sida 1500 x 400 Vertikal förflyttning 

16 Sida 1500 x 400 Vertikal förflyttning 



RESULTAT 

26 
 

17 Sida 500 x 500 Vertikal förflyttning 

18 Sida 500 x 500 Vertikal förflyttning 

19 Sida 500 x 500 Vertikal förflyttning 

20 Sida  500 x 500 Vertikal förflyttning 

21 Sida 500 x 500 Vertikal förflyttning 

22 Sida 1000 x 500 Horisontell förflyttning 

 

Det skall anmärkas att utformningen av Alternative Path inte är fastställd, och att 

mått och placering kan ändras, men i denna rapport har ovanstående tabell använts 

till komponentval, beräkningar och säkerhetsanpassning. 

4.4.2 - Upplevelser 

Gruppen slog fast att unika upplevelser innebär att saker förändras, så att något 

nytt kan upptäckas varje gång vägen beträds.  

Upplevelserna skall vara unika var gång någon vandrar på vägen. Det bestämdes 

att i ett system med många olika saker som kan skifta, så räknas en unik 

upplevelse ifall en kombination är unik, även om en liknande kombination 

tidigare hade upplevts, och den gående upplever att han fått samma upplevelse. 

Detta på grund av att det skulle krävas väldigt stora resurser för att skapa 

distinkta, unika upplevelser till en besökare. 

Produkter i upplevelsekategorin skall konstrueras som moduler, vilket ger 

möjligheten att flytta runt och skräddarsy gångvägen efter hand, vilket förenklar 

för kommande faser.  

Konceptgenerering av fönstermekanismer 

Koncepten för fönstermekanismer genererades med hjälp av brainstorming, 

scamper och à la pow, se bilaga 6. I detta stadie beslutades att det konstnärliga 

skulle väga tyngst, och andra aspekter som pris och liknande skulle komma 

sekundärt. De genererade koncepten utvärderades sedan i en viktad matris, se 

bilaga 7. Kriterierna i den viktade matrisen var baserade på konstnärliga krav, 

såsom huruvida konceptet passar med Kran 2 och 1920-talet, deras enkelhet och 

delarnas låga antal. Pris var även en aspekt som viktades mot, dock hade detta 

krav lägst vikt. Matriserna för koncepturvalet återfinns i bilaga 7. 

Valt koncept för mekanism för horisontell förflyttning av lucka 

Detta koncept använder en motor som driver ett kugghjul, vars roterande moment 

överförs via en kuggstång, och förflyttar på så sätt luckan, se figur 4.5. 
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Figur 4.5 Valt koncept för horisontell luckförflyttningsmekanism 

Valt koncept för mekanism för vertikal förflyttning av lucka 

Detta koncept, se figur 4.6, fungerar som det horisontella, förutom att luckan 

förflyttas vertikalt. 

 

Figur 4.6 Valt koncept för horisontell luckförflyttningsmekanism 

Valt koncept för mekanism för jalusi 

Detta koncept, se figur 4.7, innebär att varje panel i jalusin sitter fast i en pinne, 

som i sin tur är fäst på ett hjul. Dessa hjul är i sin tur sammanlänkade med en 

annan pinne, och när motorn får det yttersta hjulet att snurra, tvingas de andra 

hjulen med. I samråd med handledaren bordlades konstruktionen av detta koncept. 
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Figur 4.7 Valt koncept för jalusi 

Valt koncept för mekanism för skifte av fönster 

Genereringen av detta koncept utgick från att tre olika bilder skulle visas. Detta 

koncept använder sig av en genomskinlig plastfilm där det önskade materialet 

trycks på. Denna plastfilm är upprullad på två spolar, och en motor kan snurra en 

spole för att få en ny bild att visas, se figur 4.8. 

 

Figur 4.8 Valt koncept för fönsterskifte 

Generering av upplevelsekoncept 
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Idéer för hur en upplevelse vid gångvägen kan variera togs fram av studenten med 

hjälp av bionics, scamper, á la pow, och under tre träffar med uppdragsgivaren 

valdes de idéer som skulle associeras med projektet. De idéer och koncept som 

påbörjades presenteras nedan. 

"Alternative Path"-karta 

Ett önskemål från uppdragsgivaren var att formen som vägen har, från 

Mandelbrotmängden, skall återkomma genom gångvägen. Formen skulle 

användas som räcke, lampa, karta eller bara en dekorativ del. Koncept på hur detta 

skulle se ut genererades, och fokus lades på att skapa en enbart dekorativ del. Det 

valda konceptet är ett helt stycke tunn metall, varpå en ljusslinga kan fästas, för att 

på så sätt även skapa en lampa. Det valda konceptet syns nedan: 

 

Figur 4.9 Koncept för Alternative Path-karta 

Rörlig trappdel 

Ett koncept som togs fram var en trappa eller ett gångparti som var dynamiskt, där 

steghöjd, stegbredd, steglängd och stegposition kunde ändras. Andra aspekter 

såsom gångriktning kunde också alternera. 

Drivningen är tänkt med ett hydrauliskt system, kopplat till varje steg, för att röra 

stegen och gången i sidled. Enligt formel 3-10 kan en liten kraft förflytta en större. 

Stegen kan även bli högre eller lägre med en annan hydraulisk komponent. Stegen 

är utrustade med en axel, varpå stegytan kan vinklas för att bilda en rampliknande 

struktur, på grund av att det är enklare att beträda. Stegen är sammankopplade 

som en ryggrad, vilket ger mjukare svängar, och ryggraden är kopplad till ett 

system med spår som kan röras i sidled. I samråd med handledare bordlades 

utvecklingen av detta koncept till kommande faser. Se bilaga 8 för skisser på detta 

koncept.  

Ljud 
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En idé om integrering av högtalare i Alternative Path möjliggör att slumpmässiga 

ljud spelas upp när en besökare står på en viss plats. En fördel med detta rent 

upplevelsemässigt är att ett stort antal ljud kan spelas upp via samma högtalare.  

För att uppnå detta placeras sensorer ut som aktiveras av de besökande. Ljuden 

skapas av olika ljudkonstnärer, kontakter som uppdragsgivaren har. I samråd med 

handledare bordlades utvecklingen av detta koncept till kommande faser  

Ljus 

En idé var att använda färgat ljus för att belysa olika platser och komponenter, så 

att upplevelsen förändras. Konceptet innebar också att olika starkt ljus används för 

att förändra omgivningarna. Förändringarna kunde utlösas med sensorer, eller 

vara tidsinställda. I samråd med handledare bordlades utvecklingen av detta 

koncept till kommande faser. 

Perspektiv 

Detta koncept innebär att en detaljs utseende varierar beroende på var betraktaren 

står. Det kan exempelvis vara en detalj som på nära håll inte ser ut som någonting, 

men på avstånd kan en tydlig bild ses. Det kan också vara en detalj som har olika 

egenskaper och utseende beroende på vinkel till detaljen. I samråd med 

handledare bordlades utvecklingen av dessa koncept till kommande faser. 

Interaktivt 

Dessa koncept förmår besökare till att flytta saker själva och interagera med 

Alternative Path. Det kan exempelvis vara luckor som flyttas med handen, vev 

som får något att snurra, spakar som kan dras för att något skall hända. 

Konstruktioner av denna typ undantas från maskindirektivet, eftersom de endast 

drivs av handkraft. I samråd med handledare bordlades utvecklingen av dessa 

koncept till kommande faser. 

Tryckplattor 

Detta koncept går ut på att instället för att sensorer aktiverar någonting skall en 

besökare ovetandes eller medvetet kunna aktivera något genom att gå på en platta 

i golvet som kännbart trycks ner. I samråd med handledare bordlades utvecklingen 

av dessa koncept till kommande faser. 

Roterande trappor 

Detta koncept går ut på att hela trappsegment är rörliga, och flyttar en hel trappa 

till en ny plats, och på så sätt skapar nya vägar genom hela gångvägen. I samråd 
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med handledare bordlades utvecklingen av dessa koncept till kommande faser. Se 

bilaga 9 för enklare visualisering. 

Alternativa gångar 

Detta koncept går ut på att hela väggar flyttar på sig, likt luckmekanismerna, och 

möjliggör att nya vägar kan tas, eller att vägar tillfälligt stängs av. I samråd med 

handledare bordlades utvecklingen av dessa koncept till kommande faser. 

Fickparkeringslucka 

Detta koncept går ut på att göra luckor som inte märks när de täcker en vy, utan 

har två rörelser, först ut från väggen, och sedan åt sidan. I samråd med handledare 

bordlades utvecklingen av dessa koncept till kommande faser. Koncepen återfinns 

i bilaga 10. 

Lukt 

Detta koncept var att sprida doft genom planteringar och tekniker som tidigare 

använts på biografer där lagrade lukter frigörs beroende på tid. I samråd med 

handledare bordlades utvecklingen av dessa koncept till kommande faser. 

4.5 Product development 

I starten av denna fas hade antalet koncept att gå vidare med sjunkigt kraftigt. 

4.5.1 Utveckling av den övergripande designen 

Bredden på vägarna bestämdes med hjälp av antropometri till minsta bredd 800 

mm, baserat på bröstkorgsbredd hos män, som i 50:e percentilen är 350 mm. 

Tanken är att två män skall kunna gå förbi varandra.  

Höjden på de tak som gången har skall minst vara 2000 mm. Detta baseras på 

längden hos män i 95:e percentilen, 1910 mm.    

Formeln 3-2 användes för att ta fram lämpliga stegbredd och höjd. Enligt 

CEN/CENELEC 6 skall stegen vara lite lägre och längre för att funktionsnedsatta 

skall med enkelhet kunna gå uppför trapporna. Samtidigt skall stegbredden vara 

stor i en utomhus miljö. Stegbredden bestämdes till 290 mm, och steghöjden till 

170 mm, vilket hamnar inom gränsen för bra förhållande enligt formel 3-1.  

En guide för övergripande design skapades till Robert Hais, som sammanfattar de 

relevanta delarna av CEN/CENELEC 6 till Alternative Path. Guiden återfinns 

som bilaga 5 

Platåernas storlek bestämdes, och redovisas i nedstående tabell: 
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Platå Storlek [mm] Area [m
2
] Höjd över mark 

[mm] 

1 3200 x 8000 25,6 3000 

2 3000 x 4250 12,75 7600 

3 8000 x 5250 42 7000 

4 2630 x 2300 6,05 5500 

5 4300 x 2000 8,6 3000 

Summa  95  

Efter samtal i gruppen beslutades det att konstgräs var lämpligare, eftersom det 

ger en lägre belastning av platåerna än att ha äkta gräs med tillhörande jord. En 

prisjämförelse gjordes, och konstgräset köps in från Bygghemma, och produkten 

Flisby Sverige valdes ut. Pris för konstgräset blir 28 700 SEK. Prisjämförelsen 

återfinns som bilaga 11. 

Robert Hais hade önskemål om att stålet i strukturerna skulle vara samma som i 

Kran 2. Detta approximerades med konstruktionsstålet S235JRG2 enligt EN 

10025, som valdes ur de rekommenderade stålen för strukturer i SS-EN 

13814:2005. Detta stål skyddas från korrosion med färg, samma teknik som 

skyddar stålet till Kran 2. Strukturerna kommer att köpas in som formvaror. 

SS-EN 13814:2005 ställer inga krav på trä som inte är bärande, och gran, Abies 

Amabilis, valdes som material, något som används till husfasader. Panelerna täcks 

med grå lasyr för att uppnå de estetiska kraven enligt ovanstående bild. När 

beräkningar sker på träpanelerna kommer dess densitet att vara baserad på virkets 

maximala fuktabsorption, även om denna kan minskas med hjälp av 

impregnering. Panelerna kommer att köpas in som formvaror.  

4.5.2 Utveckling av upplevelserna 

Alternative Path karta 

Alternative Path karta modellerades i Catia V5, och ett fullständigt 

ritningsunderlag skapades, se bilaga 14. På grund av dess form krävs en metod 

med hög precision för utskärning i en plåt, och vattenskärning valdes. Material till 

denna konstruktion valdes till S235JR, ett vanligt konstruktionsstål. En 

prisuppskattning för denna konstruktion är 3 000 SEK. En vattenskuren prototyp 

beställdes, se nedan. 
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Figur 4.10 Prototyp av Alternative Path karta 

Det fastslogs enligt CEN/CENELEC 6 att denna form ej skall användas som räcke 

med nuvarande form, eller på en plats där det är tänkbart att människor vidrör den. 

En av anledningarna till detta är att människor som har problem med syn kan 

skada sig på spetsiga objekt. Ifall formen skall användas på sådana platser kräver 

omdesign, så att alla skrpa kanter blir avrundade.  

Fönsterskifte 

Denna del köps istället in som en färdig produkt, från det nederlänska företaget 

Rotapanel, i form av en reklamscroller, som har samma funktion som konceptet, 

och möjliggör totalt åtta olika bilder. Denna produkt skräddarsys till de önskade 

måtten. En prisuppskattning för denna del är 12 500 SEK 

Horisontell luckförflyttningskonstruktion: 

Beräkningar utfördes på de luckor som skall flyttas med denna mekanism, för att 

veta hur tunga luckorna är, med det räknades linjärkraft och nödvändigt 

vridmoment ut. Hur långt luckorna skall förflyttas dokumenterades. I samtal i 

gruppen bestämdes en hastighet som luckorna skall förflyttas med till 10 mm/s. 

Beräkningar utfördes på luckorna, och i nedstående tabell återfinns resultatet. 

Samtliga beräkningar som rör denna mekanism återfinns i bilaga 12. 

Horisontella 
rörelser             

  
       

  

  Plats Mått Tjocklek Vikt 
Sträcka 
förflyttelse Linjärkraft Vridmoment 

    x y [mm]   [mm] [N] [Nm] 

                  

  2 600 2000 21 23 600 22 4 

  11 500 800 21 8 500 7 1 

  22 1000 500 21 9 1000 9 1 
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Hela luckmekanismen tar i horisontellt led två lucklängder samt 

kugghjulsdiametern i utrymme.  

På grund av kriterie E, drivmekanismerna skall vara synliga, kommer 

komponenterna i systemet att vara överdimensionerade. För att uppfylla kriterie E, 

valdes efter samtal i gruppen grova kugghjul och kuggstänger ur en 

komponentkatalog från Mekanex. 

Kugghjulet är av materialet SS EN 10083-1 - C45E, ett konstruktionsstål. 

Kugghjulets diameter är 336 mm, med en medeldiamter på 320 mm och bredden 

är 60 mm. Håldiametern är 50 mm dess axel hålls upp utav två rullningslager i 

lagerhus. Rullningslagerna valdes från SKF:s katalog, med beteckning 61810. Det 

utvalda kugghjulet har beteckningen 80040-S60 i Mekanex katalog. Kugghjulet 

skyddas mot korrosion med hjälp av målning.   

Kuggstångens längd dimensioneras mot att den måste vara lucklängden och 

kugghjulets diameter. Detta på grund av att när luckan täcker fönstret, så krävs det 

att en bit sticker ut till kugghjulet. När luckan sedan öppnas, skall den förflyttas så 

att fönstret är helt otäckt. Kuggstången är av materialet SS EN 10083-1 - C45E. 

Kuggstångens bredd är 60 mm. Stången har beteckningen K802000-S60, och 

kapas efter mått. Kuggstången skyddas mot korrosion med hjälp av målning.   

Luckan skall förflyttas med en hastighet på 10 mm/s, vilket med en 

kugghjulsdiameter på 336 mm fås den hastigheten med varvtalet 0,6 rpm. På 

grund av det låga varvtalet kan eventuellt en växellåda krävas, som i så fall 

specialbeställs från en tillverkare. I samråd med handledare bordläggs 

undersökningen av detta behov. Motorn som beställs är EMME-AS-40-S-LV från 

tillverkaren Festo, med axeldiameter på 10 mm en motoreffekt på 110 W. Det 

fastställdes i beräkningarna att en motoreffekt på 2,22 W var tillräcklig, och motor 

valdes delvis på grund av sin relativt låga effekt och dess till synes möjlighet att 

klara av varvtalet. Denna motor är överdimensionerad faktor 490 ur denna aspekt, 

se bilaga 12, men en klenare motor som klarar vridmomentet vid ett varvtal på 0,6 

rpm stod ej att finna. En annan anledningen till att denna motor väljs är för att 

luckornas vikt i framtiden kan komma att öka drastiskt på grund av besmyckning 

samt att virkets vikt ökar av fuktabsorption.  

För att koppla ihop motorn med axeln, vilka har olika diametrar, beställs en 

koppling från Powersief. Kopplingen är av typen membrankoppling, som 

underlättar montering, eftersom den klarar av både vinkel- och koncentricitetsfel. 

Luckan är monterad på en linjärstyrning, vars delar glider med låg friktion. Dessa 

linjärstyrningar beställs från EIE, och skräddarsys efter de olika luckornas storlek. 
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Materialet på dessa komponenter är aluminium, och kräver inga 

korrosionsskyddande åtgärder. Skenans totala längd är den samma som två 

lucklängder. Skenorna utrustas med stopp, så att luckan endast kan transporteras i 

en viss längd.  

För att skydda besökare från att klämmas mellan de rörliga delarna, placeras en 

genomskinlig skiva i fönsterhålet, som bestämdes till PMMA, eftersom det är 

genomskinligt, och är mindre sprött än glas, som ifall det skulle splittras till följd 

av skadegörelse, inte medför dödsfara. Detta försvårar även klättring på de rörliga 

delarna. 

Delarna skapades i Catia V5 och sammanställdes i en sammanställning för att 

visualisera mekanismen, se figur 4.11. 

 

Figur 4.11 Visualisering av horisontell luckförflyttning kopplat till vägg i Alternative Path. 
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Figur 4.12 Schematisk bild över drivsystemets delargällande horisontell luckförflyttningsmekanism 

En prisuppgift för en horisontell luckförflyttningsmekanism togs fram, med grovt 

uppskattade priser.  

Komponent Uppskattat pris 

80040-S60 1 000 SEK 

K802000-S60 2 000 SEK 

EMME-AS-40-S-

LV 

1 000 SEK 

Linjärsystem 1 000 SEK 

2 Rullningslager, 

61810 och 

lagerhus 

1 500 SEK 

Axel 300 SEK 

PMMA-skiva 300 SEK 

Membrankoppling 300 SEK 

 

Totalt pris för en 

enhet 

7 400 SEK 

 

Vertikal luckförflyttningskonstruktion: 

Den vertikala konstruktionen fungerar på liknande sätt som den horisontella, och 

dess ingående delar, förutom kuggstången, är identiska med den horisontella 

luckförflyttningskonstruktionen. Kuggstången i denna konstruktion behöver vara 

en lucklängd längre. Beräkningar utfördes på de luckor som skall flyttas med 

denna mekanism, för att veta hur tunga luckorna är, med det räknades linjärkraft 

och nödvändigt vridmoment ut. Hur långt luckorna skall förflyttas 

dokumenterades. I samtal i gruppen bestämdes en hastighet som luckorna skall 
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förflyttas med till 10 mm/s. Beräkningarna återfinns i bilaga 12. I nedstående 

tabell återfinns resultatet.  

Vertikala 
rörelser               

  
       

  

  Plats Mått Tjocklek Vikt 
Sträcka 
förflyttelse Linjärkraft Vridmoment 

    x y [mm]   [mm] [N] [Nm] 

  3 900 600 21 10 600 120 19 

  6 1700 500 21 16 500 189 30 

  7 1800 1500 21 51 1500 601 96 

  15 1500 400 21 11 400 134 21 

  16 1500 400 21 11 400 134 21 

  17 500 500 21 5 500 56 9 

  18 500 500 21 5 500 56 9 

  19 500 500 21 5 500 56 9 

  20 500 500 21 5 500 56 9 

  21 500 500 21 5 500 56 9 

 

Hela luckmekanismen tar i vertikalt led tre lucklängder samt kugghjulsdiametern i 

utrymme. I denna konstruktion vilar inte luckan på väggkonstruktionen, utan på 

kugghjulet. För att förhindra eventuella olyckor orsakade av motorn inte orkar 

hålla emot luckans tyngd, installeras ett snäckhjul. Snäckhjulet specialbeställs från 

EIE, för att passa ihop med kugghjulens kuggar, som anges i modul. Ytterligare 

två rullningslager med lagerhus beställs.  

Det fastställdes i beräkningarna att en motoreffekt på 6,04 W var tillräcklig. 

Denna motor är överdimensionerad faktor 17 för det krävda vridmomentet. 

Anledningen till att denna motor väljs ut är av samma anledning som för den 

horisontella luckförflyttningsmekanismen. 

Delarna skapades i Catia V5 och sammanställdes i en sammanställning för att 

visualisera mekanismen.  
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Figur 4.13  Visualisering av vertikal förflyttning kopplat till vägg i Alternative Path. 

 

Figur 4.14 Schematisk bild över drivsystemets delar gällande vertikal förflyttningsmekanism 

En prisuppgift för en vertikal luckförflyttningsmekanism togs fram, med grovt 

uppskattade priser.  

Komponent Uppskattat pris 

80040-S60 1 000 SEK 

K802000-S60 3 000 SEK 

EMME-AS-40-S-LV 1 000 SEK 

Linjärsystem 1 000 SEK 

Snäckhjul 1 000 SEK 

4 Rullningslager och 

lagerhus 

2 500 SEK 

Axel 300 SEK 

PMMA-skiva 300 SEK 

2 Membrankopplingar 600 SEK 
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Totalt pris för en 

enhet 

10 700 SEK 

 

FMEA 

För att möjliggöra en framtida CE-märkning utfördes en FMEA på horisontell och 

vertikal luckförflyttning i ett gemensamt dokument, eftersom dessa funktioner 

mer eller mindre är identiska. Ett av de största problemen som identifierades var 

att människor klättrar på strukturer, vilket kan medföra livsfara. Andra 

säkerhetsbrister upptäcktes, och rekommenderade åtgärder dokumenterades. 

Dokumentet återfinns som bilaga 13.   

Det utfördes ingen FMEA på Fönsterskifte, eftersom det är en produkt som köps 

in från ett företag inom EU, och skall redan vara CE-märkt enligt lag, dock är 

detta något som måste säkerställas. 
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5. Slutsatser 

5.1 Slutsatser 

Detta projekt har resulterat i definierandet av Alternative Path, den dynamiska 

gångvägen. På grund av projektets karaktär som konst, har det varit problematiskt 

att definiera det som skall göras, eftersom uppdragsgivare inte själv har vetat vad 

projektet inneburit. Detta har resulterat i en reducerad tid till att konstruera 

mekanismer, vilket har lämnat samtliga halvfärdiga. Den tidiga 

projektplaneringen var som förväntat inte möjlig att följa. Följande punkter är de 

slutsatser som kan dras av projektet: 

 Det stora projektet är på god väg, och det finns material att arbeta vidare 

med i andra projekt eller faser.  

 

 Samtliga krav i kravspecifikationen har uppfyllts. Detta gäller de 

materialval som gjorts, samt hur koncepten utvecklats.  

 

 De valda komponenterna i mekanismerna möjliggör att hastigheter komma 

att kunna förändras, eftersom de är kraftigt överdimensionerande för sin 

applikation. Detta är önskvärt, eftersom inga hastigheter är helt bestämda.  

 

 Det är tänkt att i viss utsträckning använda paneler från kringliggande 

husfasader som skall rivas till Alternative Path vilket möjliggör 

återanvändning av material. 

 

 På grund av mekanismerna för luckförflyttningarnas enkelhet, krävs få 

typer av reservdelar. 

 

 Mekanismerna för luckförflyttningar kan dimensioneras om till det 

tidigare nämnda konceptet Alternativa gångvägar. 

 

 På grund av eventuellt klättrande människor, ett problem dokumenterat i 

FMEA-dokumentet, kan inkapsling av mekanismerna krävas. 

 

 På grund av motorernas överdimensionering, kan delar i 

luckförflyttningsmekanismerna bytas ut mot delar som kan återanvändas 

från hamnområdet när det rivs, och på så sätt sparas pengar och miljö 
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 På grund av krav i CEN/CENELEC 6 om att runda av kanterna på 

Alternative Path karta för att kunna använda den på en plats där människor 

kan komma i kontakt med den kan vara negativt för formens semantiska 

uttryck och utseende. 

5.1.1 Diskussion om rekommendation till fortsatta aktiviteter 

Utvecklingen av Alternative Path kommer att fortsätta efter att den här rapporten 

färdigställs, där Robert Hais och Hampus Johansson sammarbete tillsvidare 

fortsätter i resterande faser. Ingenjörer från andra områden än maskinteknik, 

såsom byggingenjörer, elektronikingenjörer och energiingenjörer kommer att 

bjudas in, eftersom deras kompetens för tillfället saknas.  

 Fortsatta aktiviteter i denna fas är att utvärdera och helt färdigställa 

konstruktionerna och utföra CE-märkning. 

 

 Fortsatt utveckling av bordlagda idéer och koncept.  

 

 Undersökning av behov av växellåda, eftersom det kan vara svårt att få det 

låga varvtal som krävs för hastigheten 10 mm/s. 

 

 Hållfasthetsberäkningar rörande vägens strukturer måste utföras. 

 

 Fastställandet om hur elektricitet skall driva alla mekanismer, ifall 

solceller blir valt. 

 

 Konstruktionen av rörligt trapparti och roterande trappor är något 

världsunikt, och kommer att vara lämpliga projekt att lämna över till 

kommande examensarbeten. 

 

 Möjligheten till att Robert Hais kan fortsätta projektet själv eller med hjälp 

av någon annan har ökat, eftersom materialet i denna rapport är författat 

med detta i åtanke.  

Det som kan slås fast är att det finns mycket att göra i kommande faser, och även 

ifall kommunen inte vill investera i allt, så kan de investera i delar, tack vare att 

konstruktionerna är moduler och distinkta objekt.
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6. Kritisk granskning 

6.1 Människors hälsa och förutsättningar 

Mekanismerna har konstruerats så att de skall skydda människor som beträder 

gången. Luckmekanismerna är belagda på utsidan av väggarna, så att ingen 

människa skall hamna i kläm. I feleffektsanalysen påträffades ett antal 

säkerhetsbrister, vilket kommenterades, och åtgärdades. Det fastslogs att 

möjligheten att människor väljer att klättra på gångvägen är relativt hög och mer 

åtgärder för att förhindra detta kommer i framtida faser. Det finns dock alltid en 

risk för felanvändning.  

Sett till människans behov, är gångvägen inte anpassad till att vara tillgänglig för 

alla. Gångarnas bredd och liknande har beaktats med avseende på CEN/CELEC 6, 

men det finns ingen möjlighet för människor i rullstol att beträda vägen, utan blir 

hänvisade till en hiss. En liknande upplevelse som med gångvägen skall dock tas 

fram för de besökare som måste använda hissen.   

Materialvalen till de konstruerade mekanismerna var gjorda så att de inte skulle 

innehålla några giftiga legeringar, utan tillverkas på ett säkert sätt ur den aspekten. 

Tillverkningsteknikerna till de ingående delar skapas med är konventionella, och 

skall göras inom EU, där maskiner är CE-märkta och på så sätt skyddar 

operatören. 

6.2 Miljö 

Miljömässigt, så är projektet Alternative Path ganska dåligt. Det identifierades 

tidigt att en vanlig trappa kan användas till att nå upp till Kran 2:s plattform. Det 

är den konstnärliga faktorn i projektet som gör att miljöpåverkan ökar. Rörelserna 

som luckmekanismerna skall utföra kan göras med färdiga system, med små 

komponenter. Maskinkomponenterna är som nämnt överdimensionerade för detta 

ändamål, och är endast estetiskt viktiga. Större delar kräver mer material, och på 

så sätt ökar miljöpåverkan i tillverkning och transport. Däremot är de flesta 

komponenter är valda ur kataloger från svenska företag. Detta medför relativt 

korta transporter, och med Sveriges hårda lagstiftningar angående miljö medför en 

mildare påverkan på klimatet.  

Delar till Alternative Path skall till så stor del vara återanvända från rivna 

byggnader och strukturer i närområdet, och eftersom de skall ha ett äldre och slitet 

utseende kan äldre delar användas i mekanismerna, vilket är önskvärt.  
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6.3 Samhälle 

De överdimensionerade delarna är en kostnad som är högre än nödvändigt, men är 

till för att skapa kultur i samhället, vilket är en viktig del. Ifall kommunen väljer 

att finansiera Alternative Path kommer att ske med öronmärkta skattemedel avsett 

för kultur, trots det är det viktigt att få ner kostnaderna i hela projektet. En positiv 

samhällspåverkan med projektet är att svenska företag gynnas av att de flesta 

valda delar köps in från Sverige. Detta gynnar Sveriges ekonomi som helhet, 

eftersom likvida medel stannar kvar i riket.  
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Bilaga 1 - Projektets SWOT-analys 

Styrkor Svagheter 

Nytt 

Ett behov finns.  

Teknologi finns.  

Det finns intresse för att projektet skall 

genomföras.  

Projektet kommer att synas och 

marknadsföra kommunen och 

högskolan.  

Projektet kan genomföras till stor del 

med redan existerande komponenter. 

Inget krav på att produkten/systemet 

skall vara vinstdrivande.  

Endast en kommer att byggas. 

 

Nytt 

Kostsamt.  

Ingen klar standard finns att följa.  

En vanlig trappa fungerar väl. 

 

Möjligheter Hot 

Möjlighet att integrera i området,  

Möjlighet att skapa något unikt 

Det finns många lösningar 

 

Kunskap om relevanta tekniker saknas 

Kostsamt 

Ovisst om vilka tekniker som kommer 

att krävas i projektet.  

Stort projekt för en person. 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Projektplanering 

 

Uppgift: Utförs av: Mål: Uppskatta

d 

tid/Färdig

ställs: 

Resurser: 

Platsgenomgång 

och uppmätning 

Hampus 

Johansson, 

Robert 

Hais 

Att få fram 

korrekta mått så 

att 

konstruktionen 

kan anpassas 

efter dessa 

1 d/19/2 Mätutrustning, 

papper, penna 

Uppritning av 

kran och dylikt 

 

Robert 

Hais 

Att få fram en 

visuell bild av 

kranen i en 

digital fil 

1 d/24/2 Sketch-up, mått, 

plankarta 

Kriterieuppställ

ning 

Hampus 

Johansson, 

Robert 

Hais 

Att ha 

vägledande, 

övergripande 

kriterier för val 

av komponenter, 

material och 

dylikt 

1 d/19/2 Papper, penna 

Bestämma 

vägens form 

Hampus 

Johansson, 

Robert 

Hais 

För att sedan 

kunna generera 

idéer om hur 

upplevelserna 

kan skifta på de 

olika fasta 

positionerna 

3 v/18/3 Papper, penna 

Generera idéer 

om hur 

upplevelserna 

kan skifta 

 

Hampus 

Johansson, 

Robert 

Hais 

Att ta fram idéer 

för trappan på de 

olika tidigare 

bestämda 

positionerna 

3 v/18/3 Papper, penna 

Beräkningar av 

strukturer 

Hampus 

Johansson 

Att ha 

beräkningar som 

påvisar 

hållfasthet. 

Beräkningarna 

skall innefatta 

hållfasthet i 

strukturen, 

utmattning, 

vindpåverkan, 

3 v/8/4 Papper, penna, 

Abaqus, Catia 

V5, 

Mathematica, 

handledare 



 

 

analys med 

avseende på 

buckling och 

knäckning 

Detaljkonstrukti

on 

Hampus 

Johansson 

CAD-underlag 

för unika detaljer  

2 v/22/4 Catia V5 

Övergripande 

design 

Robert 

Hais  

Att ge trappan en 

unik stil 

Hela 

projekttid

en 

Papper, penna, 

Sketch-up 

Utvärdering och 

val av koncept 

Hampus 

Johansson, 

Robert 

Hais 

Att välja ut de 

idéer som lämpar 

sig bäst med 

avseende på 

kriterieuppställni

ngen 

1 v/18/3 Papper, penna 

Val av 

komponenter 

Hampus 

Johansson 

Att ha ett 

komplett 

komponentval till 

projektet 

4 v/11/5 Internetuppkoppl

ing, telefon 

Val av material Hampus 

Johansson 

Att ha bestämt 

material för alla 

delar i projektet 

2 d/13/4 Internetuppkoppl

ing, Ces 

Edupack, 

databasen 

Compendex 

Val av tekniker Hampus 

Johansson 

Att ha bestämt 

tekniker för hela 

projektet 

4 v/18/4 Internetuppkoppl

ing, telefon, 

handledare, 

litteratur 

Handikappsanp

assning 

Hampus 

Johansson 

Att 

konstruktionen är 

handikappsanpass

ad samt 

dokumentation 

1 v/23/4 CEN/CELEC 

Guide 6, 

Microsoft Word 

Säkerhetsanpass

ning 

Hampus 

Johansson 

Att 

konstruktionen 

kan bevisas säker 

2 v/10/5 AFS 2008:3, 

ISO 13814:2005, 

Microsoft Word 

FMEA Hampus 

Johansson 

Att ha en 

komplett FMEA 

som skall ligga 

som underlag till 

kommande CE-

märkning samt att 

upptäcka 

eventuella 

säkerhetsbrister 

1 d/10/5 Excel, FMEA-

mall 

Skapandet av Hampus Att ha kompletta 1 v/18/5 Catia V5, 



 

 

ritningar och 

kopplingsschem

an 

Johansson ritningar för 

konstruktionen 

samt de 

kopplingsschema

n som 

konstruktionen 

kräver 

Fluidsim 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Kravspecifikation 

 

Kategori Beteckning Kriterie Teknisk översättning Kommentar 

Krav A Konstruktioner

na skall vara 

säkra 

Maximera säkerhet Anpassa efter 

standarder, 

direktiv och 

CE-märkning 

Krav B Utformning av 

vägen skall 

vara åt det 

marina hållet 

från 1920-talet 

Tillverkningsteknike

r, material, färg, 

mekanismer, 

komponenter skall 

vara sådana som 

fanns på 1920-talet. 

- 

Krav C Gångvägen 

skall vara 

handikappanpa

ssad och 

tillgänglig 

Anpassa efter 

föreskrifter som 

avser 

handikappsanpassn

ing 

Rullstolsbund

na exkluderas, 

eftersom 

gångvägen i så 

fall inte skulle 

få plats. 

Rullstolsbund

na skall istället 

erbjudas en 

hiss upp till 

Kran 2, som 

ger en 

liknande 

upplevelse 

som 

gångvägen 

Krav D Gången skall 

ge föränderliga 

upplevelser 

- Dynamiska 

delar, ljud, 

ljus, doft. 

Krav E Drivmekanism

erna skall vara 

synliga 

- Ingen 

inbyggnad av 

komponenter, 

överdimension

ering, vilket 

ger synliga 

komponenter 

även på håll 

Krav F Vägen skall 

vara anpassad 

för 

infrastruktur 

Maximal 

storlek:10 x 30 m 

- 

Krav G Konstruktione Det måste finnas I dagsläget är 



 

 

n skall ej vara i 

vägen för 

biltrafik 

goda utrymmen att 

köra förbi 

konstruktionen, 

detta även med 

avseende på 

oskyddade 

trafikanter(Vägver

ket, 2004) 

det begränsad 

trafik, och 

med 

möjligheter att 

köra runt. När 

gångvägen 

skall byggas, 

kommer hela 

området att 

renoveras, 

vilket tar bort 

detta problem 

(Halmstad 

kommun, 

2016) 

Krav H Konstruktioner

na skall 

använda 

färdiga 

komponenter i 

största möjliga 

mån 

- - 

Önskem

ål 

I Vara billig Minimera kostnad - 

Önskem

ål 

J Skall kunna 

monteras på 

Kran 2 utan att 

den tar skada 

- Ihopkopplings

konstruktion 

Önskem

ål 

K Det skall 

finnas med 

mening med 

att ta vägen 

- Vägen är ett 

konstverk, så 

delvis för att 

uppleva konst 

kan vägen tas. 

Enligt 

Halmstad 

kommun 

(2016) skall 

som tidigare 

nämnt någon 

form av 

verksamhet 

startas upp i 

Kran 2, vilket 

ger gångvägen 

mening 

Önskem L Konstruktione - I den mån det 



 

 

ål  n skall 

använda delar 

från rivna 

byggnader 

går, skall 

dessa delar 

användas. 

Konstruktione

rna skall också 

konstrueras så 

att detta 

möjliggörs 

Önskem

ål 

M Vara 

miljövänlig 

- Drivning, 

materialval, 

teknikval skall 

i ha låg 

miljöpåverkan 

 

  



 

 

Bilaga 4 - Moodboard 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 5 - Utformningsguide med avseende på 

CEN/CENELEC 6 och Alternative Path 

 

Trappor 
 

 Till trappor skall ledstänger förses på bägge sidor.  

 Sista trappsteg skall märkas ut.  

 Stegytorna skall förses med halkskydd.  

Information 

 Information om fara skall finnas både taktilt och visuellt. 

 Information på eventuella skyltar skall förses med flera språk, och vara 

enkel och entydig.  

 Skyltarna skall vara placerade alternativt försedda med tak, så att de är 

skyddade mot blänk. 

 Information skall inte återges med färgkombinationer som för färgblinda 

inte kan läsas, exempelvis röd mot grönt. Rekommenderade färger är 

svart, vitt och gult.  

 Text skall inte heller skrivas med enbart versaler, eftersom dessa är svårare 

att läsa för människor med synnedsättning.  

 Markering av gångvägens utbredning skall ske.   

Komfort 

 Ytor som människor skall eller kommer att beröra skall vara skyddade så 

att de inte blir alltför varma eller kalla.  

 Det skall finnas någon plats där människor kan sitta ner och vila. 

 Det får inte finnas några skarpa punkter på konstruktionen. 

Material 

 Material som är allergiframkallande får ej förekomma. 

 Material skall vara svårantändliga, och en tydlig väg till närmast utgång 

skall märkas ut. 

Övrigt 

 

 Alla ytor som beträds skall förses med halkförebyggande åtgärder. 

  



 

 

Bilaga 6 - Generering av fönstermekanismkoncept 

Horisontell förflyttningsmekanism 

 

Vertikal förflyttningsmekanism 

 



 

 

Jalusikoncept 

 

Fönsterskifte 

 



 

 

Bilaga 7 - Utvärdering av fönstermekanismkoncept 

Kravspecifikation fönstermekanismer         

  
      

  

1 Konstruktionen skall passa in med Kran 2:s utseende och konstruktion 

2 Konstruktionens enkelhet 
   

  

3 Låg kostnad 
    

  

4 
Monterbarhet vid 
luckorna         

 

Horisontell förflyttning       

  
    

  

Krav Vikt Koncept 1 
Koncept 
2 

Koncept 
3 

Koncept 
4 

1 0,4 3 4 2 1 

2 0,2 4 4 2 3 

3 0,1 2 3 1 1 

4 0,3 4 5 2 3 

            

  Resultat 3,4 4,2 1,9 2 

Koncept 2 går vidare 

 

Vertikal förflyttning           

  
     

  

Krav Vikt 
Koncept 
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 

Koncept 
4 

Koncept 
5 

1 0,4 3 4 3 4 2 

2 0,2 2 3 4 4 4 

3 0,1 1 3 2 3 1 

4 0,3 1 1 3 5 4 

              

  Resultat 2 2,8 3,1 4,2 2,9 

Koncept 4 går vidare 

 

 

 



 

 

 

Jalusi           

  
    

  

Krav Vikt 
Koncept 
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 

Koncept 
4 

1 0,4 2 2 4 3 

2 0,2 1 2 2 3 

3 0,1 2 2 2 3 

4 0,3 4 4 4 4 

            

  Resultat 2,4 2,6 3,4 3,3 

Koncept 3 går vidare 

Fönsterskifte         

  
    

  

Krav Vikt 
Koncept 
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 

Koncept 
4 

1 0,4 2 4 2 3 

2 0,2 5 3 3 3 

3 0,1 5 2 2 2 

4 0,3 5 1 2 2 

            

  Resultat 3,8 2,7 2,2 2,6 

Koncept 1 går vidare 

  



 

 

Bilaga 8 - Skisser på koncept för rörlig trappdel 



 

 

  



 

 

Bilaga 9 - Roterande trappor 

  



 

 

Bilaga 10 - Fickparkeringslucka 

  



 

 

Bilaga 11 - Prisjämförelse konstgräs 

Konstgräs             

              

Tillverkare Filands mattor Filands mattor Byggmax Bygghemma Bygghemma Bygghemma 

Produkt Bahamas grön Corfu grön 
Houston 
grön Flisby Irland Garden Ohio Flisby Sverige 

Visuellt betyg 2 1 4 3 4 4 

Pris/m2 299 199 359 299 449 299 

Beslut NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

 

 

  



 

 

Bilaga 12 - Beräkningar rörande 
luckförflyttningsmekanismer 
 

Materialdata från Träguiden, (2016). 

 

Data Enhet Beteckning Värde 

Densitet, torr gran 

(Abies Amabilis) 

kg/m
3
  500 

Densitet, fuktig 

gran (Abies 

Amabilis) 

kg/m
3
  900 

Friktion - µ 0,1 

Tyngdacceleration m/s
2
 g 9,82 

 

Horisontell luckförflyttning 

Beräkningar utgår i detta exempel från den största luckan 

 

 

Mått x-led [mm] Mått y-led [mm] Paneltjocklek  

2000 600 21 

 

 

 
 

Massan för luckan är  

𝑚 = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑡 ∗ 𝜌 
 

Totala massan är 22,7 kg ifall den är våt.  

 

Enligt (3-12) är alla krafter i samma riktning lika med 0, vilket ger  

 

𝐹 = 𝐹𝑓  

Formel (3-15) ger Ff  till 22,3  N, vilket med ger linjärkraften F, till 22,3 N. 

 



 

 

Minsta vridmoment för att driva denna enhet beräknas med (3-16) till 3,56 Nm. 

 

Vertikal luckförflyttning 

Beräkningar utgår i detta exempel från den största luckan 

 

Mått x-led [mm] Mått y-led [mm] Paneltjocklek  

1800 1500 21 

 

 
 

Massan för luckan är 51 kg när den är våt. Det finns även en verkande 

friktionskraft i systemet, vars storlek är svår att bedöma. I samråd med handledare 

approximerades friktionskraften som 20 % av kraften. 

 

Enligt formel (3-12) är i detta fall 

 

𝐹 = 𝑚𝑔 + 0,2𝑚𝑔 
 

Linjärkraften för denna lucka är 601 N. 

 

Minsta vridmoment för att driva denna enhet beräknas med (3-16) till 96,21 Nm. 

 

Varvtal 

 

Hastigheten önskades till 10 mm/s, och varvtalet som motorn skall ställas in till 

med valt kugghjul blir enligt (3-19) 0,6 rpm.  

 

Motorkraft 
 

Den valda motorns vridmomentskapacitet med det angivna varvtalet beräknas 

med (3-15) till 1751 Nm. Jämförs detta vridmoment med det krävda får vi en 



 

 

överdimensioneringsfaktor hos den horisontella luckförflyttningen på cirka 490, 

och cirka 18 för den vertikala luckförflyttningsmekanismen. Jämförelsevis 

beräknades krävs motoreffekt med (3-17) till 0,22 W för den horisontella, och 

6,04 W för den vertikala.  

 

Rullningslager 

Drivaxeln modelleras enligt bild: 

 

Kugghjulet från Mekanex vägdes i Catia V5, och har en vikt på cirka 40 kg. 

Denna vikt approximeras med en kraft på 400 N. Kraftsystemet blir som följande: 

 

Krafterna Fra och Frb bestämdes båda till 200 N enligt (3-12), (3-13) och (3-14). 

Detta gör att lagerna har samma belastning, och samma beräkningsresultat gäller i 

båda fallen. I detta system saknas axiel belastning, alltså Fa = 0. 

Avsaknad av axiell kraft ger enligt (3-22) och (3-24) att P = Fr .Livslängden i 

miljoner varv bestämdes med (3-21) till 38 614. Livslängden i drifttimmar 

bestämdes med (3-20) till 1,07E9, vilket motsvarar över 100 000 år.  



 

 

Bilaga 13 - Renderingar 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 Phoenix reg.no.:

Del/funktionstitel

Lucköppning - Horisontellt och vetikalt led   29
Datum utfärdad Senast uppdaterad

2016-05-10 2016-05-18 12:27

No Function / Part / Operation Feltyp Felorsak Underliggande felorsak

Feleffekt(er)

Effects of failure on syst. / part / 

operation Existerande kontroll Po S Pd RPN Rekommenderad åtgärd Planerad åtgärd Ansvarig(a) Uppföljning Po S Pd RPN Signatur

Status

1

Luckförflyttelse/Luc

ka

Fastnar/Stannar Kugghjul stannar i 

kuggstång

Smuts mellan tänder Driftstopp 5 7 3 105 Regelbunden rengöring 

av tänder och kuggar

2 7 2 28

R

2

Klättrande människa 

belastar systemet

Personskada, driftstopp 4 10 4 160 Försvåra möjligheterna 

till att klättra på 

kontruktionen, sätta 

upp skyltar som varnar

3 10 4 120

R

3
Sabotage Driftstopp 2 7 5 70 Checklista för daglig 

kontroll

2 7 2 28
R

4
Människa har blivit klämd Personskada, driftstopp 4 10 4 160 Täck varje luckhål med 

en plexiglasskiva

1 10 4 40
R

5 Motorn driver inte Överhettning Driftstopp 2 7 4 56 2 7 4 56 R

6 Kopplingar har lossnat Driftstopp 2 7 7 98 2 7 7 98 R

7
Kugghjul saknar kontakt 

med kuggstång

Tänderna har blivit 

naggade

Driftstopp, luckan kan 

förflyttas av människa

1 10 2 20 Täck varje luckhål med 

en plexiglasskiva

1 10 1 10
R

8
Felaktig installation Otydlig instruktion Driftstopp 2 7 1 14 Checklista vid 

montering

1 7 1 7
R

9

Lucka faller ur bana Kugghjul snurrar för långt Dålig motorkalibrering Dödsfall, personskada, 

driftstopp

2 10 2 40 Konstruera stopp, så 

att luckan inte kan 

fördas längre än 

nödvändigt

1 10 1 10

R

10

Dålig inbromsning Dödsfall, personskada, 

driftstopp

3 10 4 120 Konstruera stopp, så 

att luckan inte kan 

fördas längre än 

nödvändigt

1 10 4 40

R

11

Kuggstång går av Sabotage Dödsfall, personskada, 

driftstopp

1 10 5 50 Konstruera stopp, så 

att luckan inte kan 

fördas längre än 

nödvändigt, checklista 

för daglig kontroll

1 10 2 20

R

12

Slitage Dödsfall, personskada, 

driftstopp

2 10 4 80 Konstruera stopp, så 

att luckan inte kan 

fördas längre än 

nödvändigt, checklista 

för daglig kontroll

1 10 2 20

R

13

Materialfel Dödsfall, personskada, 

driftstopp

2 10 8 160 Konstruera stopp, så 

att luckan inte kan 

fördas längre än 

nödvändigt, 

materialkonstroll vid 

leverans

2 10 1 20

R

14
Bärande delar brister Materialfel Dödsfall, personskada, 

driftstopp

2 10 7 140 Materialkontroll vid 

leverans

2 10 1 20
R

15
Sabotage Dödsfall, personskada, 

driftstopp

1 10 8 80 Checklista för daglig 

kontroll

1 10 2 20
R

16
Slitage Dödsfall, personskada, 

driftstopp

2 10 4 80 Checklista för daglig 

kontroll

1 10 1 10
R

17

Delarna belastas på 

grund av att människor 

klättar på gångvägen

Dödsfall, personskada, 

driftstopp

3 10 4 120 Försvåra möjligheterna 

till att klättra på 

kontruktionen, sätta 

upp skyltar som varnar

2 10 4 80

R

Utfärdad av:

HJ

Huvudfunktion

Åtgärd-status

Version

Del Felkaraktär 1:a bedömning

Projekt

1

2:a bedömning

Öppnar/stänger lucka Alternative Path

Alternative Path

FMEA - FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS  SYSTEM/DESIGN/PROCESS

System / Undersystem

Print date: 2016-05-18 1 (2) FMEA_lucköppningar.xls



 Phoenix reg.no.:

No Function / Part / Operation Feltyp Felorsak Underliggande felorsak

Feleffekt(er)

Effects of failure on syst. / part / 

operation Existerande kontroll Po S Pd RPN Rekommenderad åtgärd Planerad åtgärd Ansvarig(a) Uppföljning Po S Pd RPN Signatur

Status

Åtgärd-statusDel Felkaraktär 1:a bedömning 2:a bedömning

18
Kugghjul driver snett Felaktig installation Dödsfall, personskada, 

driftstopp

2 10 2 40 Checklista vid 

installation

1 10 1 10
R

19
Sabotage Dödsfall, personskada, 

driftstopp

1 10 8 80 Checklista för daglig 

kontroll

1 10 2 20
R

20

Smuts Dödsfall, personskada, 

driftstopp

3 10 4 120 Regelbunden rengöring 

av tänder och kuggar

1 10 1 10

R

21

Klättrande människa 

belastar systemet

Dödsfall, personskada, 

driftstopp

4 10 4 160 Försvåra möjligheterna 

till att klättra på 

kontruktionen, sätta 

upp skyltar som varnar

3 10 4 120

R

22

Lucka lossnar från 

bana

Luckan lossnar från 

linjärstyrningen

Klättrande människa 

belastar systemet

Dödsfall, personskada, 

funktion tappas

6 10 4 240 Försvåra möjligheterna 

till att klättra på 

kontruktionen, sätta 

upp skyltar som varnar

4 10 4 160

R

23
Felaktig installation Dödsfall, personskada, 

funktion tappas

2 10 5 100 Checklista vid 

installation

1 10 1 10
R

24
Sabotage Dödsfall, personskada, 

funktion tappas

1 10 8 80 Checklista för daglig 

kontroll

1 10 2 20
R

25
Linjärstyrningen går 

sönder

Sabotage Dödsfall, personskada, 

funktion tappas

1 10 8 80 Checklista för daglig 

kontroll

1 10 2 20
R

26

Klättrande människa 

belastar systemet

Dödsfall, personskada, 

funktion tappas

6 10 4 240 Försvåra möjligheterna 

till att klättra på 

kontruktionen, sätta 

upp skyltar som varnar

4 10 4 160

R

27
Drivande 

komponenter

Komponent lossnar Systemets delar lossnar 

från varandra

Sabotage Dödsfall, personskada, 

driftstopp

1 10 8 80 Checklista för daglig 

kontroll

1 10 2 20
R

28

Klättrande människa 

belastar systemet

Dödsfall, personskada, 

driftstopp

3 10 4 120 Försvåra möjligheterna 

till att klättra på 

kontruktionen, sätta 

upp skyltar som varnar

2 10 4 80

R

29
Felaktig installation Dödsfall, personskada, 

driftstopp

2 10 4 80 Checklista vid 

installation

1 10 1 10
R
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