
   

 

 

 

      Akademin för Innovation, Design och Teknik 
   

 

 

 

 
 
 

Monteringsfixtur, fönster och ytterdörr 
  
 

Examensarbete 
 

Grundnivå, 15 HP 

 
Produkt- och processutveckling 

 

 
Emil Eklund och Linus Gustafsson 

 
 

 

 

 

 

Rapport nr: 

Handledare, företag: Johan Tjernell 

Handledare, Mälardalens högskola: Ragnar Tengstrand 

Examinator: Ragnar Tengstrand 



2 

 

Abstract 
This is a master thesis written by undersigned students at Mälardalens University. This report 

consists of a project where the goal is to develop products for the mounting fixtures for 

windows and exterior doors to the company Husmuttern AB.  
 
The company Husmuttern AB is working to develop modular housing for constructions with 

the help of fixtures. The idea behind the usage of fixtures is that anyone even those with no 

previous experience should be able to build the parts for the finished house. This will be 

achieved by using an interactive screen with instructions that are easy to understand, even if 

you do not know the language.  
 
This project has dealt with everything regarding the development of walls with windows and 

exterior doors. Namely, the choice of both windows and exterior door models and the 

development of frameworks for the walls and finally the development of support for the 

beams to make it possible to build these walls in the fixtures.   



3 

 

Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete utfört av undertecknade studenter på Mälardalens högskola. Denna 

rapport består av ett produktutvecklingsprojekt av en monteringsfixtur för fönster och 

ytterdörr utfört åt företaget Husmuttern AB. 

 

Husmuttern AB är ett företag som arbetar med att utveckla modulhus för byggnation med 

hjälp av fixturer. Tanken med att använda fixturer är att vem som helst utan tidigare 

erfarenhet ska kunna bygga delarna till det färdiga huset. Det ska ske med hjälp av enkla 

instruktioner på en interaktiv skärm som är lätt att förstå utan att behöva kunna språket. 

 

Projektet har behandlat det som rör framtagning av vägg med fönster och ytterdörr. Det vill 

säga val av både fönster- samt ytterdörrmodell och framtagning av ramverk till dessa väggar. 

För att kunna bygga dessa två väggar i fixturen utvecklades och designades slutligen balkstöd 

till fixturen.  
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Förord 
Vi båda är intresserade av problemlösning och att lära oss nya saker. Vi kände att med detta 

examensarbete kunde vi lära oss mycket om byggbranschen och samtidigt klura på tekniska 

lösningar som kan tänkas passa till detta projekt. 

 

Detta projekt har gett oss möjligheten att praktiskt få tillämpa det vi lärt oss under vår 

utbildning. Detta har lett till både ökad förståelse om produktutveckling och gett oss 

användbar erfarenhet. Det har varit mycket intressant att få arbeta med ett företag som är i sin 

uppstartsfas och vara delaktig i processen att ta fram delar till huskonceptet. Vi har genom 

vårt projekt även fått en inblick i flera andra examensarbeten och produkttester på företaget. 

 

Vi vill tacka Johan Tjernell som har gett oss möjligheten att utföra det här arbetet på 

Husmuttern AB. Vi tackar också för hans stöd och engagemang som han lagt ner på oss under 

arbetets gång. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Ragnar Tengstrand på Mälardalens Högskola för att ha 

funnits där som stöd. 
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Ordlista 
Ord Förklaring 

Balkstöd Stöd som monteras i fixturen för att fixera balkar på rätt plats 

CAD Datorgjord ritning och design, i 2D- och 3D-modellering 

Fixtur 
I detta projekt, en ställning som fixerar objekt och underlättar 

montage 

Gantt-schema Planeringsmetod 

Modul Måttenhet, anger storlek på hålet i väggen i decimeter 

Smyg Träbitarna runt fönster/dörr in- och utvändigt 

SolidWorks CAD-programvara 

 

 

 

 

Förkortningar 
 

o CAD – Computer Aided Design 

o DFA – Design For Assembly 

o MDH – Mälardalens högskola 
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1. Inledning 
Detta examensarbete går ut på att skapa ett konstruktionsförslag för byggnation av yttervägg 

med ytterdörr eller fönster med hjälp av en fixtur. Det är sedan tänkt att vårt 

konstruktionsförslag ska användas i mobila fabriker för husbyggnationer. Arbetet har utförts 

av de tidigare nämnda studenterna från Mälardalens högskola under vårterminen 2018. 

Handledare under arbetet är Johan Tjernell, Husmuttern AB och Ragnar Tengstrand, 

Mälardalens högskola. 

 

 

1.2. Bakgrund 
Husmuttern AB är ett företag som utvecklar ett huskoncept för att producera modulhus 

sammansatta av standardiserade komponenter efter slutanvändarens behov. Huskonceptet 

är ett standardiserat demonterbart, återvinningsbart enplanshus, för permanenta samt 

tillfälliga byggnadslov. Mobila fixturer är framtagna för att på ett enkelt sätt kunna bygga 

både ytter- och innerväggar. Det kommer även finnas fixturer till att bygga golv och tak. 

 

Idag råder det bostadsbrist i Sverige, vilket Husmuttern AB vill lösa genom att tillverka 

och sälja modulhus. Dessa hus går snabbare att montera ihop än att montera vanliga hus. 

Husen sätts ihop av olika byggklossar likt lego, sedan transporteras de till platsen där de 

ska stå och sätts ihop till färdiga hus.  

 

Det finns en fixtur för att tillverka väggar med enkla instruktioner. Instruktionerna bygger 

på interaktiva filmer som visar steg för steg hur väggen ska byggas. När ett steg är 

färdigställt går montören vidare till nästa moment. I dagsläget kan inte fönster eller dörrar 

monteras i denna fixtur. 

 

  

Figur 1 Fixtur med fönstervägg 
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1.3. Problemformulering 
Den fixtur som finns för ytterväggarna skall utvecklas så att det med hjälp av en enkel 

instruktion går att montera fönster eller dörr i dessa väggsektioner. För detta behövs en ny 

fixtur med balkstöd anpassade efter fönster- och dörrvägg. Det behövs också väljas fönster 

och ytterdörr, detta tas fram utifrån en kravspecifikation som studenterna ska ta fram. 

 

• Fixturen ska inte vara större eller tyngre än nödvändigt för att underlätta arbetet för 

alla involverade. 

• Fixturen måste vara enkel att använda både vid montering och vid byggnation av 

vägg, även för den som inte har någon erfarenhet sedan tidigare. 

 

 

1.4. Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att komma fram till ett konstruktionsförslag på en fixtur. Denna 

fixtur ska möjliggöra en enkel montering av väggar med fönster eller dörr i befintlig 

grundfixtur. 

 

• Vilken dörr- och fönstermodell ska användas? 

• Vilka balkar ska användas till väggen och hur ska de placeras? 

• Hur ska fixturen konstrueras för att rymma fönster eller dörr?  

• Hur ska fixturen designas för att passa i grundfixturen? 

 

 

1.5. Direktiv 
Under vårterminen 2018 gavs uppdraget att ta fram en monteringsfixtur för fönster samt 

ytterdörr åt företaget Husmuttern AB. Uppdraget kommer presenteras i form av en 

rapport, PowerPoint och CAD-modeller. Examensarbetet utförs under 20 veckor, vilket 

motsvarar ett arbete på 20 timmar i veckan. 

 

 

1.6. Avgränsningar 
Avser att behandla: 

• Val av fönster samt dörr, med hjälp av krav från tidigare förstudie. 

• Val och placering av balkar 

• Modellering utav fixtur i CAD med balkstöd 

• Montering utav dörr, grovjustering 

• Montering utav fönster, grovjustering (finjustering görs av snickare när huset sätts 

ihop) 

 

Avser inte att behandla: 

• Resultatet av examensarbetet är inte hållfasthetsberäknat eller produktionsförberett 

• Ergonomi/lyft utav dörr och fönster vid montering 

• Monteringsinstruktion (interaktiv film) 

• Finjustering, görs av snickare när huset sätts ihop 
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1.7. Grundförutsättningar 
Uppgifter hämtade från tidigare förstudierapport tillhandahållet av Johan, uppdragsgivare. 

Fönster, höjd 12, bredd 10 (M), U-värde högst 1.2 

 

Nya krav från Johan: 

• Ingen ventilation i fönster 

• Handikappanpassad dörr (ska gå att komma in genom dörren med rullstol) 
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2. Ansats och metod 
Detta arbete baseras på en produktutvecklingsprocess från Ulrich & Eppinger. Processen 

beskrivs i deras bok, Produktutveckling Konstruktion och Design. Processen som beskrivs 

anpassades för att passa detta projekt (se figur 2). 

 

 

 

 

 

Till grund för arbetet har också tidigare examensarbeten som utförts på uppdrag av 

Husmuttern AB studerats för att få en bättre inblick i vad företaget utvecklar/jobbar med.  

START PLANERING 
TEORI 

INSAMLING 

PROBLEM-

ANALYS 
IDÉGENERERING KONCEPT 

ANALYS 
SLUTSATS & 

REKOMMENDATIONER 

Figur 2 Produktutvecklingsprocess 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1. Planering 

3.1.1. Gantt-schema 
Gantt-schemat är ett grafiskt planeringsverktyg som används för att planera och 

sammankoppla alla aktiviteter i projektet. I schemat ser man tydligt hur man ligger till 

i tidsplanen. Man markerar under projektets gång vad man gjort och när. På så sätt ser 

man direkt förseningar och om man måste skjuta på saker. I schemat ser man vilka 

aktiviteter som är beroende av varandra, om aktivitet A inte är klar, så kan t.ex. inte B 

påbörjas. (Ulrich & Eppinger, 2014) (Hallin & Karrbom, Gustavsson, 2015) 

 

 

3.1.2. Delmål 
Tydliga mål underlättar arbetet genom att man då vet vad man vill uppnå. Det 

underlättar också om dessa mål delas upp i mindre så kallade delmål som man ska 

uppfylla längs vägen fram till huvudmålet. Dessa hjälper en också att hålla tidsplanen. 

(Yngve, 2018) 

 

 

3.2. CAD - Solidworks 
CAD är en förkortning för Computer-Aided Design vilket betyder datorstödd design på 

svenska. Med hjälp av CAD kan man skapa 3D-modeller av ritningar. (Teknikessen, 

2018) 

 

Ett vanligt CAD-verktyg är Solidworks som kan skapa 2D-, 3D-ritningar och modeller. 

Det går även att kombinera de olika modeller man ritat till en sammansatt del, en så 

kallad ”assembly”. Solidworks klarar också att utföra avancerade simuleringar för att 

kontrollera t.ex. hur väl en modell klarar krafter i olika leder. (Solidworks, 2018) 

 

 

3.3. Kravspecifikation  
En kravspecifikation skapas för att få fram alla krav produkten bör uppfylla. Kraven som 

ställs kan beskrivas och sorteras upp i olika grupper och nivåer för enklare överskådning. 

Det innefattar bland annat mätbara krav som hjälper till att styra arbetet i rätt riktning. 

 

Funktionella krav 
De funktionella kraven innefattar saker/funktioner som skall uppfyllas till exempel att ett 

mobilbatteri ska kunna laddas upp. 

 

Icke funktionella krav 
Dessa krav talar om t.ex. hur lång tid eller hur något ska fungera. Ett icke funktionellt 

krav kan vara hur lång tid det tar för ett mobilbatteri att laddas upp fullt, till exempel 

”max 2 timmar”. 

 

De olika kraven kan delas upp med olika prioritet, så som skall eller bör uppfyllas. 

(Kravspecifikation, 2018) 
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3.4. Funktionsanalys 
Funktionsanalysen används för att säkerställa så att alla krav från kravspecifikationen 

uppfylls. Med hjälp av denna analys kan man identifiera vilka funktioner som motsvarar 

de olika kraven. 

 

Ett blockschema är vanligt förekommande, där placeras huvudfunktionen högst upp med 

förbindelselinjer till delfunktioner under. Detta kallas funktionsträd. Har produkten flera 

huvudfunktioner så blir det ett funktionsträd för varje huvudfunktion. (Bark, 2018) 

 

Huvudfunktion 
Det är produktens huvudsyfte, vad den främst ska klara av att göra. Ett exempel är bilen 

vars huvudfunktion är transport på marken. Huvudfunktionen säger inte vad som ska 

transporteras, om det enbart är personer eller personer inklusive packning. Vilket 

drivmedel som ska användas är inte heller specificerat. (Bark, 2018) 

 

Delfunktion (underfunktion) 
Delfunktion är snäppet under huvudfunktionen. Dessa är kritiska för att huvudfunktionen 

ska kunna genomföras. De bildar alltså krav som måste uppfyllas innan huvudfunktionen 

kan garanteras. I exemplet med bilen så är en delfunktion styrningen vilket är en 

förutsättning för att transporten ska fungera. (Bark, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huvudfunktion 

Delfunktion 

Delfunktion 
Delfunktion 

Delfunktion 

Figur 3 Funktionsanalys "träd" 
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3.5. Idé och koncept 
Koncept är en idé på hur något kan se ut eller hur något kan fungera. 

 

3.5.1. Idégenerering och urval 
I det här stadiet handlar det om att få fram så många idéer som möjligt. Det har ingen 

betydelse om de är bra eller dåliga. Detta framkommer längre fram i processen vilka 

idéer som kan tas vidare till nästa steg. I nästa steg utvärderas idéerna med analys på 

för- och nackdelar. Vilket leder till att en del sållas bort och den idén med mest 

fördelar tas vidare. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

3.5.2. Konceptutveckling 
Här bearbetas idén från urvalet vidare till ett produktkoncept som visar mer utförligt 

vad man vill uppnå. Det görs för att enklare kunna klargöra problemet under 

konceptgenereringen. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

 

3.5.3. Konceptgenerering 
Under konceptgenereringen skapas så många användbara lösningar som möjligt. 

Därefter undersöks dessa lösningar mer noggrant för att kunna hitta en lösning som 

uppfyller de angivna kraven. 

 

Konceptgenereringen utförs i fem steg. Det första som görs är att klargöra problemet. 

Detta är för att säkerställa att alla inblandade personer vet vad problemet är, samt att 

alla är på samma nivå. Därefter samlas det in information om liknande koncept både 

inom företaget men också utanför. Det görs för att få en bättre bild av marknaden och 

vad som redan finns. Finns det redan några bra koncept i företaget kan de möjligen 

användas eller anpassas så de fungerar i det 

tänkta projektet. Sedan undersöks resultaten från 

informationen som samlats in om liknande 

koncept. Detta görs enklast med hjälp av tabeller 

och diagram. Slutligen görs en reflektion, men 

detta bör göras under hela processen för bästa 

prestation. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

3.5.4. Konceptval 
De olika koncept som kommit fram under konceptgenereringen analyseras för att hitta 

det som verkar ge den bästa lösningen på problemet. För att se till så att det bästa väljs 

kontrolleras kundbehoven samt uppdragsbeskrivningen så att de överensstämmer med 

det valda konceptet. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

3.5.5. DFA 
Design For Assembly (DFA) som betyder monteringsanpassad konstruktion, det 

innebär att när en produkt designas har man monteringen i åtanke så att den ska bli så 

enkel som möjligt. Med hjälp av detta kan kostnader och monteringsfel minimeras. 

(Ulrich & Eppinger, 2014)  

1. Klargöra problemet 

2. Söka externt 

3. Söka internt 

4. Utforska systematiskt 

5. Reflektera över 

lösningar och processen 
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3.6. Beståndsdelar 

3.6.1. Ytterdörr 
Dörren består utav flera olika beståndsdelar där alla fyller en funktion. Det visas med 

hjälp av figur 4. 

 

1. Dörrkarm, skruvas fast i väggen och 

bär dörren. 

2. Tröskel, låg och handikappanpassad 

tröskel som håller värmen inne. 

3. Board/fanér, båda sidor av dörren 

bär en fuktbeständig HDF-skiva 

eller krysslimmat fanér beroende på 

vald dörr. 

4. Aluminiumplåt, 0,5mm plåt håller 

undan fukt och stabiliserar hela 

dörren. 

5. Dörram, dörrens centrum som är 

tillverkat i massiv furu, teak eller 

ek. 

6. Isolering i form av miljövänlig 

cellplast. Brandklassade dörrar 

använder sig utav stenull. 

7. Aluminiumplåt, se punkt 4 

8. Board/fanér, se punkt 3. 

9. Dekor/ytbehandling, används för att 

ge dörren ett snyggt utseende 

genom en kombination av t.ex. 

plattor, lister eller spår. 

10. Glas uppbyggt utav tre lager glas för högsta värmeisolering (lågt U-värde). Kan 

självklart köpas i olika utföranden samt utan glasruta. 

11. Låskista, de flesta dörrar levereras med säkerhetsklassade lås som uppfyller de 

krav som finns i Sverige. 

12. Karmskruv, skruvas i de förborrade hålen i karmen. Håller karmen på plats och 

tillåter justering utav dörrkarmen. 

13. Gångjärn, säkerhetsklassade och justerbara. Dessa bär dörren och tillåter öppning. 

14. Slutbleck utav typen säkerhetsslutbleck. Det är justerbart och har en ställbar 

anslagsklack. Det är här tryckfall och regel träffar (dvs. låset). 

15. Tätningslist i ålderbeständigt gummi, tätar mellan dörr och karm. 

(Inwido, u.d.) 

Figur 4 Ytterdörr beståndsdelar 
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3.6.2. Fönster 
Fönstrets många olika delar gås igenom för att ge en ökad förståelse. Till hjälp har vi 

denna lista och figur 5. 

• Karm, fönsterkarmen är den del som bär hela fönstret. Karmen skruvas fast i 

väggen och håller i fönster och gångjärnen. 

• Båge, fönsterbåge som håller i glasskivorna. 

• Bågpost, delar upp fönstret för att ge ett utseende som ett flerluftsfönster. 

• Glasöppning, oftast ett 3-glas paket, dvs. tre lager glas för att säkerställa lågt U-

värde. 

• Droppbleck även kallat fönsterbleck. Dess funktion är att hålla ute fukt i form av 

b.la. regn och snö. Detta för att förhindra fukt in i fönstret och isolering. 

• Spanjolett, fönstrets låsning. Här åker låsets kolv ut och ser till att fönstret är låst. 

• Slutbleck, här träffar låskolven. Blecket är tillverkat i metall för att hålla låsningen 

stark och pålitlig. 

(Spfönster, u.d.) (Dinbyggare, u.d.) 

 

 

  

Figur 5 Fönster beståndsdelar 
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3.7. Teknisk information och regler 
När man väljer fönster och dörrar finns det flera regler och riktlinjer som måste följas.  

 

3.7.1. U-värde 
Med U-värde menar man värmegenomgångskoefficienten ”U”, i det här fallet för de 

olika delarna i en byggnad. Det är helt enkelt ett mått i hur väl de olika delarna isolerar 

och håller inne/ute värmen. Enheten för U är W/m²·°C, vilket betyder antal Watt 

energiförlust per kvadratmeter vid 1 Celsius temperaturskillnad i ytter-

/innertemperatur. Ett lägre U-värde resulterar i bättre isoleringsförmåga. 

(Isover, u.d.) (Villavarm, u.d.) 

 

 

3.7.2. Fönster 
Elitfönster är den tillverkare företaget har valt att handla sina fönster ifrån och därför 

har man valt att utöver vanliga byggregler följa de regler och riktlinjer som Elitfönster 

länkat till på sin hemsida. 

 

De riktlinjer och regler som finns handlar om hur fönstret ska monteras för att 

säkerhetsställa hög effektivitet vad gäller värme-/energiförlust. Det gäller att hålla 

konstruktionen stark och hålla borta fukt för att undvika mögel och fuktproblem i 

framtiden. Men man lägger även stor fokus på personsäkerhet. 

 

 

3.7.3. Placering av fönster 
Fönster placeras 210cm från överkant till golvet. Ett fönster med höjd 120cm placeras 

alltså 90cm från golvet (210–120 = 90cm). (Villavarm, u.d.) 

 

Fönstret ska monteras i väggens varma del, alltså inuti det isolerade regelverket. 

Fönstret ska inte sticka ut utanför väggens regelverk. Placeringen blir indragen några 

centimetrar från fasadens yttre. Fördelarna med denna placering är många, bland annat, 

 

• Infästning i väggstommen blir stabilare. 

• Korrekt drevning (isolering) blir lättare att utföra. 

• Placering i varma delen ger fönstrets insida en högre yttemperatur vilket 

minskar kallras, kallstrålning och kondensation. 

• Att fönstret är indraget minskar fönstrets yttre påverkan vilket ger 

ytbehandlingen en längre hållbarhet. 

• Ett indraget fönster har även mindre luftrörelse kring fönstrets utsida, vilket 

leder till mindre värmeförlust. 

• Eventuellt vatten som tränger in i luftspalten mellan yttre panel och 

väggkonstruktionen påverkar inte fönstret.   

(Inwido) 
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3.7.4. Byggregler för fönster 
BBR står för Boverkets Byggregler och är de som tillhandahåller de allra viktigaste 

reglerna, dvs. personsäkerhet. Reglerna ser till att minimera risker för personskador vid 

fall eller skärskador från glas vid händelse av en olycka. Kraven skiljer sig mellan 

olika byggnader, om det är t.ex. en vanlig villa eller en skola där barn ska vistas. 

 

De byggregler som är aktuella i modulhuset är först ”BBR 8:352 Skydd mot fall 

genom glas”. Glasytor ska formas för att minimera risken för fallskador. Det anses 

vara en fallrisk om fallhöjden är mer än 2,0 meter till mark/golv samtidigt som måttet 

mellan glasets underkant och golv/mark är lägre än 0,6 meter. 

 

Den andra regeln är ”BBR 8:353 – Skydd mot skärskador”. Glasytor ska utformas så 

att risken för skärskador är begränsad. Detta gäller om avståndet från glasets underkant 

ner till golv är mindre än: 

- 0,6 meter i bostäder 

- 0,8 meter i lokaler som barn upp till förskoleålder kan vistas utan ständig tillsyn 

från vuxna. 

- 1,5 meter i entréer och kommunikationsutrymmen (enligt MTK Säkerhet gäller det 

alla entréer, även till bostäder) 

- 1,5 meter i skolor och förskolor 

Glas sort väljs efter vilken typ av byggnad och mått som är aktuella. 

Det finns främst tre olika typer av glas, vanligt, härdat och laminerat glas. 

• Vanligt glas krossas i större skärvor som lätt kan ge stora skärskador. 

• Det härdade glaset splittras istället till väldigt små bitar, mindre risk för 

allvarligare skärsår. 

• Laminerat glas uppbyggt utav två eller flera glas med seg plast emellan varje lager. 

Om rutan går sönder så hänger allt glas kvar i plasten för att förhindra fall rakt 

igenom. 

(Elitfönster, u.d.) (glascentrum, u.d.) (glascentrum, u.d.) 

Figur 6 Oliks sorters fönsterglas 
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3.7.5. Ytterdörr 
Dörrens öppning behöver vara 84cm bred som minimum enligt byggregler för personer 

i rullstol eller andra rörelsesvårigheter. (Handikappförbunden) 

 

Inbrottsskydd 
Försäkringsbolag kräver godkänt lås på ytterdörrar för att försäkringen ska gälla. 

Dessa lås erbjuder bortasäker låsning, detta gör det omöjligt att låsa upp låset utan 

nyckel, även inifrån. (IF, u.d.) För att låsenheten ska bli godkänd måste samtliga 

delar var godkända med minst klass 3 eller högre. (IF, u.d.) 

 

 

3.8. Övrig information 

3.8.1. Fixtur 
Med fixtur menar man den konstruktion som väggen byggs i. Den kallas även 

grundfixtur i denna rapport och då syftar man åt själva basen där I-balkarna läggs ner. 

3.8.2. Balkstöd 
Balkstöd är de delar som monteras ”under” grundfixturen. De ser till att I-balkarna står 

på rätt plats, står stadigt samt håller ett ev. fönster eller dörr på rätt plats. 
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4. Genomförande 
Med hjälp av teoriavsnittets verktyg beskrivs här nedan hur examensarbetet har genomförts. 

 

4.1. Planering 
Arbetet började med att studera problemet för att få en ökad förståelse för vad som skulle 

göras. Delmål skapades för att enklare se till att moment blev färdiga vid rätt tidpunkt. 

Därefter började en genomgång av produktutvecklingsmetoder för att hitta passande 

produktutvecklingsverktyg att använda under arbetet. När verktygen var valda 

upprättades ett Gantt-schema där momenten ställdes upp och med hänsyn till delmålen 

planerades hela arbetet. Se bilaga 1 för större figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Problemanalys 
Problemen beskrevs under ett uppstartsmöte, då presenterades företaget och dess mål. 

Tidigare examensarbeten togs också upp för att ge ökad förståelse om företaget och hur 

de arbetar. 

 

4.2.1. Kravspecifikation 

Fönster 

• Elitfönster 

• U-värde: 1,2 eller lägre 

• Storlek: 10x12 Modul 

• Utan ventilationsgaller/lucka 

• Öppningsbart, utåt 

 

Ytterdörr 

• Handikappanpassad 

• Från Diplomatdörr 

• Storlek: 10x21 Modul 

• Låskista köps separat 

 

Fixtur 

• Enkel att montera och ta bort 

• Inte skava eller göra någon skada på varken fönster eller dörr vid montering 

• Fixera fönster samt dörr på rätt plats 

 

4.2.2. Funktionsanalys 
Funktionsanalysen utfördes för att säkerställa att fixturen för montering av fönster och 

dörr följde kraven från kravspecifikationen. Med hjälp av analysen går det att tydligt 

utläsa vilka funktioner som man bör ha i åtanke vid framtagningen av fixtur. 

Figur 7 Gantt-schema 
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4.3. Val av ytterdörr, fönster samt tillbehör 

4.3.1. Ytterdörr 
Inledningsvis undersöktes flera olika dörrmärken och modeller förutsättningslöst för 

att se vad som fanns på marknaden. Detta gjordes på flertalet olika företag i Eskilstuna 

samt på internet. Sedan utgick man ifrån kravspecifikationen och gjorde en mer 

detaljerad undersökning.  

 

Efter samtal med uppdragsgivaren framkom det att det redan fanns en dörr att tillgå. 

Dock så var denna inköpt som fraktskadad och av fel märke samt modell. Tanken med 

denna dörr var att utföra olika montagetest. Efter mätning konstaterades att det var rätt 

storlek på dörren. Eftersom denna dörr bara var tänkt till test fortsattes undersökningen 

efter den optimala ytterdörren. 

 

Arbetet gick vidare med att uppdragsgivaren förmedlade en kontakt på Diplomatdörrar 

till studenterna. Han kontaktades via telefon för att besvara frågor samt hjälpa till med 

guidning bland företagets alla modeller. Kontakten berättade bland annat om olika 

trösklar och tillval för lägre U-värde. De vanligaste modellerna och storförsäljare togs 

även upp. 

 

En lämplig dörr utav de föreslagna modellerna valdes med hänsyn på utseende och 

pris. Med försäljarens hjälp enades vi om en lämplig dörr som föreslogs till 

uppdragsgivaren för godkännande. 

 

Den valda dörren lämnades enbart som rekommendation och istället utfördes 

väggkonstruktionen utifrån den dörr som redan var inköpt och fanns tillgänglig. 

Anledningen var att modulmåttet var detsamma på den ”gamla” fraktskadade och den 

nya rekommenderade dörren. 

 

4.3.2. Fönster 
För att välja fönster genomfördes en noggrann efterforskning kring olika 

fönstermodeller. Studenterna åkte till Byggmax och XL-bygg i Eskilstuna för att 

studera de fönster som fanns tillgängliga och i lager för att bilda sig en uppfattning om 

fönsterstorlek, olika funktioner samt vad som var väsentligt att ha i åtanke inför val av 

fönster. 

 

Man hade sedan tidigare några enkla riktlinjer att följa vad gäller fönsterstorlek och 

fönstertyp. En kontroll med uppdragsgivaren gjordes och en ny uppdaterad kravlista 

bildades. Denna lista färdigställdes med krav från tidigare nämnda BBR (Boverkets 

byggregler) som jobbar främst med säkerhetsfrågor. Detta för att undvika att någon 

skadar sig allvarligt i händelse av en eventuell olycka. 

 

Man hade sedan tidigare bestämt sig för att använda sig utav fönster ifrån tillverkaren 

Elitfönster. Den nu färdigställda kravlistan användes för att begränsa urvalet bland de 

tillgängliga fönsterna. Av detta framkom fyra fönster med liknande värden som var 

speciellt intressanta. Dessa olika modeller som var intressanta skickades till extern part 

(Beijer) för offertförfrågan. Med offerten kontrollerades värdena och ett fönster valdes 

med hänsyn till framtida förändringar vilka kan kräva ett fönster med lägre U-värde. 

Det valda fönstret finns i flera olika varianter/modeller med samma karm och 

infästningar vilket gjorde modellen till ett enkelt val. 
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4.3.3. Tillbehör  

Karmskruv 
Fönster och dörr skruvas fast med hjälp utav karmskruv från Essve. Den valda 

modellen heter Programa Plus och lämplig längd på dessa är 70mm. De kan skruvas 

direkt i trä utan förborrning och ger utmärkta justeringsmöjligheter. Glipan mellan 

regelverk och fönster/dörr bör vara ca 10mm runt om. Karmskruven ger enligt 

specifikation möjlighet att justera gapet till 5-15mm med enbart hjälp av justernyckel. 

 

KarmFix 
För att underlätta monteringen utav dörr- och fönsterkarm används KarmFix, en 

produkt från Essve. Med hjälp utav dessa don hålls karmen på plats och man kan 

enkelt skjuta karmen till rätt position och slå in donen. Donen dras enkelt ut för hand 

och byts ut mot karmskruv en åt gången. Dessa don underlättar även fastskruvningen 

genom att man enkelt ser vart i bakomliggande trä donet suttit, där ska man då träffa 

med karmskruven. 

 

Drevning 
Drevningen runt fönstret sker både inifrån och utifrån med glasull. Ullen säljs i rätt 

bredd på tunna rullar och trycks lätt på plats med ett medföljande verktyg som är lik en 

isskrapa. Den valda isoleringen består utav glasull som är en mineralull och vanligast 

till fönster och dörrmontage. 

 

Den valda bredden på drev är 50mm, den rekommenderades utav snickare. (Hur gör 

snickaren - Invändig drevning av fönster: Youtube, u.d.) 

 

4.4. Montering 
1. Det första steget i monteringen är att skruva ihop alla balkar samt lägga på och 

skruva fast skiva/skivorna som blir insida vägg. 

 

2. Därefter skruvar man i nivåskruvarna från Essve. Två stycken skruvas under 

fönstret i ytterkant. Dessa skruvas ner helt i botten. 

 

3. Fönstret läggs på plats i fixturen, man mäter säkerställer att det ligger centrerat. 

Handtaget vrids och fönstret öppnas tillräckligt för att komma åt de nedre 

skruvhålen. KarmFix slås i skruvhålen på båda sidor i nederkant av fönstret 

(inifrån). Dessa dorn skapar markeringar för var karmskruvarna ska träffa för att 

dra rakt.  

 

4. Den ena KarmFixen lossas och karmskruv skruvas i och man säkerställer att 

fönstret fortfarande ligger centrerat. KarmFix på motstående sida lossas och 

karmskruv skruvas i och man ser till att fönstret går att stänga som vanligt, om det 

skrapar så måste det justeras direkt med Essves justernyckel. 

 

5. Fönstret öppnas helt för att nå de två övre skruvhålen och man använder samma 

teknik igen. KarmFix slås i och byts mot skruv en och en. Provstängning utförs, 

därefter justeras fönstret vid behov. 

 

6. Samma procedur för skruvhålen på mitten. Några täcklock för skruvhålen 

monteras ej då de slutgiltiga justeringarna sker vid montering utav huset. 
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4.5. Fönster 

4.5.1. Idégenerering 
Väggen började skissas på enklast möjliga 

sätt, med stöd under och över fönster. 

Man behöll reglarna intill fönstret pga. 

tidigare erfarenhet utav regel med måttet 

CC 60 cm. 

 

Förklaringen till de två extra balkarna runt 

fönstret är för att erhålla ett centrum till 

centrum mått på 600 mm mellan balkarna. 

Det är ett standardmått vid bl.a. 

husbyggen då isolering och t.ex. 

spånskivor oftast säljs i 600/1200 mm 

bredd. På så sätt minskar man mängden 

spill vid montering av t.ex. gips/OSB 

senare. Det underlättar även när man vill hitta en regel att skruva i. 

 

Placeringen av fönstret ska vara inuti den varma delen av väggen. Med det menar man 

att fönstret ska vara innanför det isolerade ramverket och inte sticka ut. Den första 

idéen var att sätta fönstrets framsida kant i kant med framsidan av ramverket. Men 

problem uppstod vid skruvning av karmen. Karmskruvarna skulle träffa precis i kanten 

på regeln och början på OSB skivan. Att träffa med skruven mitt i kanten är inte bra, 

och att skruva i enbart 10 mm OSB fungerar inte eftersom materialet är för klent. 

 

För att lösa problemet kan fönstret flyttas ut och hamna utanför ramverket. Då skulle 

väggen eventuellt förlora lite isoleringsförmåga eftersom fönstret kyls utav luftspalten 

mellan reglar och den yttre panelen. Alternativt så väljer man andra lösningen och 

fönstret flyttas istället inåt i väggen. Det andra alternativet valdes då resten av väggen 

är byggd enkelt sagt som en termos, väldigt välisolerad. 

 

4.5.2. Koncept 
Ytterväggen består utav stående panel med 22 mm tjocklek som ligger omlott. Denna 

fäster man med spikläkt på 34 mm. Totalt bygger panelen och spikläkt ((2 * 22 mm) + 

34 mm), dvs. 78 mm. 

 

Fönstret flyttas inåt 17mm, det måttet valdes för att fönstret då går bra att skruva utan 

att träffa kanten på regeln. Men även för att man kan använda 95mm (95–78=17mm) 

trä till utvändig fönstersmyg som ska vara ett standardmått på virke.  

 

Fönstret hamnar nu innanför regeln i I-balken och skruvarna kommer träffa den 10 mm 

tunna OSB-skivan. Här fick vi direkt idéen att förstärka med någon form av träskiva. 

Masonite Beams kontaktades och med hjälp av deras expertis valdes 18mm spånskiva 

som ska förstärka och möjliga fastskruvning av fönstret. Masonite Beams kontaktades 

igen och de kunde sälja deras I-balk med beteckning H350 med dessa 

förstärkningskivor förmonterade. 

 

Figur 8 idégenerering vägg 
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Koncept 1 
Ramverket ritades på enklast möjliga sätt, där 

fönstret sitter i väggens mitt och med fönstrets 

överkant 210cm från botten. Det valda fönstret är 

i storleken 10x12 Modul. Det betyder att hålet i 

väggen ska vara 100cm brett och 120 cm högt för 

att fönstret ska ha rätt spalt runt om för att 

drevning ska vara möjligt. 

 

Det blev en väldigt enkel konstruktion eftersom 

det blir två reglar precis intill varandra på bägge 

sidor så går det åt mer material. Det blir dyrare 

materialkostnad och mer komplicerat att tillverka 

en fixtur till detta koncept. 

 

Koncept 2 
I detta koncept har man skjutit fönstret i sidled för 

att minimera användningen av reglar i onödan. Här 

erhålls fortfarande ett 600mm CC mått som 

förklarades ovan. Men med en regel borttagen. I 

övrigt håller detta koncept samma placering av 

fönstret i höjd- och djupled men det är förskjutet 

till höger eller vänster beroende på val. 

 

 

 

 

4.5.3. Konceptval 
Vad gäller val av ramverket så läggs fokus både på pris/materialåtgång och hur det ser 

ut rent estetiskt. 

 

Koncept 1 använder sig utav ”onödigt” många reglar där fönstret är centrerat i väggen. 

Koncept 2 sparar resurser och tid, samtidigt kanske det inte passar med ett förskjutet 

fönster vid alla byggnationer. 

 

Därför valde studenterna att gå vidare med båda koncepten då det finns både för- och 

nackdelar med bägge konstruktionerna. Balkstöden är även relativt enkla att modifiera 

från centrerad till förskjuten därför valde man att designa och rita båda.  

Figur 9 Ramverk fönstervägg koncept 1 

Figur 10 Ramverk fönstervägg koncept 2 
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4.6. Ytterdörr 

4.6.1. Idégenerering 
Med liknande tankar som vägg med fönster skissades en vägg upp med centrum till 

centrum 60 cm mått. Sedan lades reglar till på var sida om dörrhålet som dörren kan 

skruvas i, även en regel ovanför lades till. 

 

Placeringen blev den samma som fönstret i djupled på grund av luftspalten men också 

utseende mässigt. Det ser mer enhetligt ut med samma mått. Mer ekonomiskt också när 

det blir samma bredd på utvändig smyg. 

 

4.6.2. Koncept 
 

Koncept 1 
Det första konceptet ritades med dörrhålet centrerat 

i väggen. Regeln i botten som tidigare gick längs 

golvet blev ersatt utav två kortare bitar för att få en 

öppning för dörren. Hade dörren istället stått på 

regeln så hade den hamnat i fel höjd mot golvet. 

Dvs. med tröskeln ovanför golvet.  

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2 
I det andra konceptet tänkte man likadant som med 

ramverket för fönster. Här flyttades dörren i sidled 

för att minska användningen utav I-balkar och på så 

sätt minska priset och materialåtgången. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3. Konceptval 
Efter diskussion valde man att gå vidare med enbart koncept 2. Anledningen var att 

koncept 1 hade fler reglar som inte bara kostade extra utan även låg väldigt nära 

varandra, vilket skulle göra monteringstiden längre. Det skulle även försvåra designen 

utav kommande balkstöd, eftersom aluminiumprofiler som balkstöden är gjorde av då 

inte får plats emellan de tätsittande reglarna. 

 

  

Figur 11 Ramverk ytterdörrvägg koncept 1 

Figur 12 Ramverk ytterdörrvägg koncept 2 
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4.7. Ramverk 
Med ramverk syftar man till balk-konstruktionen 

som består utav I-balkar från Masonite Beams. 

De balkar som är valda sedan tidigare vägg heter 

H350 och som namnet antyder är balken 350mm 

bred. Balkarna består enkelt förklarat utav 

47x47mm reglar med urfrästa spår för en 10mm 

OSB-skiva som är limmad emellan. 

 

4.7.1. Idégenerering 
Tanken var att utgå från det befintliga ramverket 

och flytta I-balkarna för att göra plats för fönster och dörr. Studenterna hade en tanke 

om hur balkkonstruktionen skulle se ut och Masonite Beams kontaktades för kontroll 

utav den tänkta konstruktionens hållfasthet och korrekthet vad gäller vanliga 

byggregler och standarder. 

 

 

4.7.2. Koncept 
När gruppen hade fastställt hur ramverket bestående utav 

I-balk från Masonite Beams skulle se ut så började man 

fundera på fixturens utformning. Men innan dess gjorde 

man en provmontering med alla delar för att 

säkerhetsställa att den digitalt ritade modellen stämde 

överens med verkligheten. Detta för att undvika senare 

problem när fixturen är färdigställd. 

 

  

Figur 13 Balkar 

Figur 14 Test montering fönstervägg 
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4.8. Fixtur 

4.8.1. Idégenerering 
Studenterna studerade de befintliga balkstöden som 

används vid byggnation av enklast möjliga vägg utan 

fönster/dörr. Man hade i åtanke att försöka hålla sig till 

samma fästpunkter i fixturen och använda liknande 

material/grundkonstruktion till kommande balkstöd. 

 

 

 

 

På figuren till höger kan man se hela grundfixturen med 

balkstöden invändigt. Figuren ovan visar stående 

aluminiumprofiler 40x40 (mm) och profilen under är en 

40x80 (mm) från Foga System 

 

 

 

 

 

 

4.8.2. Koncept 
När man visste förutsättningarna och hade en idé hur 

balkstöden skulle utformas så funderade man kring om 

fixturen skulle stå upp eller ligga ner när fönster/dörr 

sätts på plats. Karmen på både fönster och dörr måste 

hållas emot från undersidan för att inte trilla igenom. 

Någon form av stöd krävs och gärna något som centrerar 

dörr/fönster i hålet för att underlätta monteringen. 

 

Vid designing utav balkstöden stod man inför flertalet 

problem, och för att använda sig utav samma botten 

bestående utav en 40x80 (mm) profil som tidigare så 

fann man inte så många olika sätt att gå tillväga. Flera 

mått begränsar vad som får plats och vad som är möjligt 

att montera. 

 

Vi har utgått från de tidigare balkstöden i konceptet 

och bland annat valt smalare stående 

aluminiumprofiler där det krävts p.g.a. platsbrist.  

 

För att hålla i fönstret och hindra det från att falla 

igenom fixturen så har man kollat på olika L-profiler 

som skruvas fast i sidan på balkstödets stomme. 

 

 

 

 

Figur 15 Balkstöd "vanlig vägg" 

Figur 16 Grundfixtur 

Figur 17 Skiss fixtur 

Figur 18 Balkstöd L-profil 
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5. Resultat 
 

5.1. Fönster 
Det valda fönstret är ifrån tillverkaren 

Elitfönster och fönstermodellen heter AFH 

”Elit Original Alu” och det valdes för att 

det uppfyllde alla tidigare ställda kriterier. 

Men även för att det finns möjlighet att 

köpa med minst tre olika 

uppgraderingspaket för att minska U-värdet 

(mindre energiförlust), öka 

ljudreduceringen och även öka säkerheten. 

De modellerna med tillval hade 

beteckningen APH ”Passiv” och AXH 

”Extreme” samt ”Secure”. Basmodellen 

hade ett U-värde på 1.1W/m2 °K och med 

tillval var ett U-värde på 0.8 möjligt. Allt 

detta utan att förändra karmen och dess 

infästningspunkter. Dvs. samma fixtur kan 

användas. 

 

Fönsterstorleken är 10x12 Modul. Med det menas att öppningen i väggen är 1000 mm 

bred och 1200 mm hög. Modellen är utav utåtgående vridfönster med så kallad 

glidhängning. Fönstret kan öppnas 180 grader vilket underlättar rengöring. Fönstret kan 

öppnas 100mm sedan slår en öppningsspärr i som måste frikopplas, detta för att uppfylla 

kraven på utfallsskydd. Det finns även ett fast vädringsläge i slutblecket, dvs. fönstret kan 

stå på glänt och ändå vara ”låst” och inte blåsa eller dras upp. 

 

Ramverk 
 Den nya väggen som ska husera fönster kommer använda sig utav samma reglar som 

tidigare. Modellen heter H350 och tillverkas av Masonite beams. Skillnaden mot tidigare 

vägg är att man använder sig utav förstärkningar i form av spånskiva runt fönstret. 

Anledningen till det är att förstärka och styva upp konstruktionen där fönstret ska skruvas 

fast. Den vanliga I-balken består enbart av 10mm OSB vilket blir för klent att skruva i 

och för ostadigt för att bära ett fönster med en vikt på cirka 50kg. 

Figur 19 Fönster Elit Original Alu 

Figur 20 Ramverk fönstervägg centrerat Figur 21 Ramverk fönstervägg förskjutet 
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Även spikläkten läggs med CC-mått 60cm. Därför får man en ”extra” spikläkt både ovanför 

och under fönstret. Annars har man inget att sätta fast panelen i på dessa ställen. 

  

Figur 23 Fönstervägg med panel centrerat Figur 22 Fönstervägg med panel förskjutet 

Figur 24 Fönstervägg med spikläkt 
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5.2. Ytterdörr 
Ytterdörren som valdes kommer från Diplomatdörr som 

samarbetar med Elitfönster. Modellen heter Laila glas och 

har storleken 10x21 Modul, se figur 25, alternativt bilaga 3. 

Dörren finns med lägre U-värde som extra tillval. Tillvalet 

gör att dörrkarmen blir tjockare vilket kräver viss 

modifikation av väggen (smalare smyg). Öppningen i väggen 

är 1020 mm och 2100 mm, det är en spalt på 15mm runt om 

dörren med plats för drevning och tätning. 

 

Olika typer av glas finns som tillval, även mer tillval kan 

göras i form av sparkplåt och färg. Låskista ska enligt 

uppdragsgivaren levereras separat. Detta för att senare köpa 

låskista och låscylinder ihop och då få samma nyckel till 

både ytterdörr samt eventuellt altandörr. 

 

 

 

 

 

Ramverk 
 Den nya väggen som ska innehålla ytterdörr använder sig av samma typ av konstruktion 

som fönsterväggen, dvs reglar som heter H350 från Masonite beams. Dessa har extra 

ilägg av spånskiva runt dörrhålet för att förstärka infästning och styva upp hela 

konstruktionen.  

   

 

 

 

  

Figur 25 Ytterdörr 

Diplomatdörr Laila glas 

Figur 27 Ramverk dörrvägg förskjutet Figur 26 Dörrvägg med panel 
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5.3. Fixtur 
 

Balkstöd 

Fönster 
Balkstödet för fönster använder sig utav samma princip som stöden vid byggnation av 

vanlig vägg. Balkstödet består utav en 40x80 (mm) aluminiumprofil från Foga System 

och de stående profilerna är 40x40 (mm) samt 20x40 (mm). Man använder likadana 

fästen mellan balkstöd och grundfixtur som tidigare modell. Det underlättar 

monteringen och färre delar behöver tillverkas på nytt. 

 

 

Tryckstyckena är utav modell K0333 ifrån Kipp 

som tillverkar flertalet olika fästen, klämmor och 

annat användbart till fixturen. Tryckstyckena 

skjuter balkarna till sin tänkta position. Vilket 

illustreras på figuren här till höger. I-balken som är 

halvt transparant i bilden skjuts till vänster utav 

tryckstyckena som är markerade i rött. 

 

Man ser även om något otydligt att avståndet 

emellan den transparanta och hela regeln är litet, 

cirka 29 mm. Detta gjorde att det inte var möjligt 

att använda 40x40 (mm) profiler. Istället valdes 

20x40 (mm) profiler som Foga System lagerför. 

 

 

Ett problem man stötte på var att vid de smala 

(20x40 mm) stagen med tryckstycken från båda håll så tog 

botten på tryckstyckena i varandra. Kipp erbjöd inga 

grundare/kortare modeller utan att påverka ytterdiametern i 

den grad att den blev för liten. Lösningen var dock enkel 

och man fick rum med båda genom att flytta de i höjdled. 

  

Figur 28 Balkstöd 

Figur 29 Balkstöd tryckstycken 
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Fönster och dörr ställs i fixturen emot L-profiler ifrån BE-

Group som hindrar de från att falla igenom. För att 

minimera risken för repor och skador vid i och urlastning 

av fönster/dörr så monteras utskuren gummiduk på L-

profilen med en tjocklek på 2 mm. Antingen beställer man 

måttanpassade bitar eller så införskaffas större bitar som 

klipps till rätt storlek, dessa återfinns billigt på t.ex. 

Swedol i neoprengummi.  

L-profilen i figuren till höger är tillverkad i Aluminium 

med beteckningen 6060 T6 som klarar stora påfrestningar. 

Den valda profilen heter ”4104602655” och har 

dimensionerna 60x30x3 (mm). 

Man har även tagit i åtanke att framtida väggar kan tänkas byggas med smalare ramverk och 

därför ha fönster/dörr närmre ut mot fasaden. Därför har man funderat på en lösning för att 

snabbt och enkelt kunna ändra djupet på L-profilerna. Istället för flera skruvhål i L-profilen så 

fräser man avlånga spår. Man lossar enkelt skruvarna av storlek M8 och skjuter L-profilen till 

rätt höjd. Alternativt att man använder sig utav excenterspännare ifrån Kipp. Men det mer en 

kostnadsfråga. 

För att förankra L-profilerna i balkstödets stomme så 

används en typ av mutter som skjuts på plats i 

aluminiumprofilen. Denna kommer från samma 

tillverkare som profilen, dvs. Foga System. En bra 

funktion som den innehåller är den fjäderbelastade 

kulan som sitter undertill, denna gör att muttern stannar 

på sin position även när det inte sitter någon skruv i. 

Vilket underlättar monteringen och justering utav 

balkstödet. 

 

Figur 30 Stöd för fönster och ytterdörr 

Figur 31 Fastsättning av L-profil 
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För att hålla I-balkarna på rätt position så har stående 

aluminiumprofiler tidigare använts. Men eftersom avståndet 

mellan fönster- och dörrkarm till I-balken (glipan runt) bör vara 

10–15 mm så finns det inte utrymme nog. En fyrkantsprofil på 

20x40 eller 40x40 mm får ej plats, därför valdes istället en L-

profil. Dessa L-profiler sitter monterade på balkstöden i ovankant 

på fönster/dörr. L-profilen är från BE-group och har måtten 

40x40x3 mm. Även denna skruvas med M8 skruv och muttern 

ovan. 

 

I fixturen för dörrar stötte man 

också på problem i nederkant. 

Det finns inte nog med utrymme 

för ett stående balkstöd i form av 

aluminiumprofil. Istället använde 

man en likadan L-profil som ovan 

nämnts, det vill säga en 

40x40x3mm profil ifrån BE-

group. Denna har kapats till 100 

mm längd och fått två hål 

borrade. Profilen skruvas med M8 

skruv ner i muttern som även den 

syns ovan. 

 

 

  

Figur 33 Balkstöd stående L-profil 

Figur 32 Balkstöd nederkant 
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Figur 34 Fönster fixtur 

Figur 35 Ytterdörr fixtur 
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6. Analys 
Projektets resultat besvarar frågeställningarna och problemformuleringen. Detta gjordes 

främst genom modeller gjorda i CAD. Där modellerades vägg och fixtur med balkstöd fram. 

De frågeställningar som projektet skulle besvara står i 1.4. Syfte och frågeställning, vilka är: 

• Vilken dörr- och fönstermodell ska användas? 

• Hur ska fixturen konstrueras för att rymma fönster eller dörr?  

• Hur ska fixturen designas för att passa i grundfixturen? 

 

Valet av fönster och ytterdörr utfördes med krav från en kravspecifikation och extern hjälp 

ifrån säljare av fönster och ytterdörr. Kravspecifikationen innehöll som tidigare nämnt bland 

annat märke, storlek och skadefri montering i fixtur. Säljaren gav svar på tekniska frågor, men 

hjälpte också till med motfrågor som fick arbetet att gå framåt. Resultatet utav 

efterforskningen ledde till att följande fönster och ytterdörr tillslut blev valda: 

• Fönster: Elit Original Alu, storlek 10 x 12 Modul 

• Ytterdörr: Diplomatdörr Laila glas, storlek 10 x 21 Modul 

Med detta bestämt gick projektet vidare med att börja konstruera upp vägg med storlek på 

fönster samt dörr i åtanke. Väggen konstruerades med öppning för att kunna montera fönster 

och ytterdörr efter storleken på de valda modellerna. Väggarna ritades upp i CAD så långt 

som möjligt utan extern hjälp. Ett externt företag inom byggbranschen hjälpte till med att 

kontrollera konstruktionen och föreslå lösningar för fastsättning av fönster och ytterdörr. 

Detta hjälpte arbetet framåt med fixturen. 

För att fixturen skulle rymma fönster och dörr så var först ramverket tvunget att vara anpassat 

för att hålla fönster och dörr. Nästa steg i processen var att bygga fixturen, eller mer korrekt 

sagt balkstöden. Dessa konstruerades efter de mått ramverket hade och såklart grundfixturen 

som vi kallar basen. Balkstöden fick även olika L-profiler som lyfter fönster och dörr till rätt 

position i väggen. För att inte skada fönster eller dörr i monteringen inuti fixturen, 

gummibekläddes de stöd som fönster samt ytterdörr kommer att ligga emot. 

Balkstöden skruvas enkelt fast i grundfixtur precis som tidigare balkstöd, med samma typ av 

fästen men på annan position. Så infästningen i sig skiljer sig inte avsevärt.  
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7. Rekommendationer och Slutsatser 
Här nedan presenteras en sammanfattning av slutsatserna vi kommit fram till. Vi ger även en 

del rekommendationer som hjälp till kommande arbeten där vi inte fördjupat oss.  

 

7.1. Rekommendationer för fortsatt arbete 
En del saker har uppkommit under arbetets gång som det inte funnits tid eller kunskap för 

att kunna utföra dessa. Det har då strukturerats upp ett antal rekommendationer som 

behöver arbetas vidare med. 

 

o Verktyg för att centrera fönster/dörr i fixturen 

o Köpa in och utföra testmontage med balkstöd anpassat för fönstervägg samt 

dörrvägg. 

o Ta fram monterings instruktion av vägg med fönster samt vägg med dörr. 

o Analysera behovet av nivåjusterings skruv. 

 

Konstruktionen behöver hållfasthets beräknas för att kontrollera så att den uppfyller 

kraven. 

 

 

7.2. Diskussion 
Arbetet har gått bra även om det har dykt upp problem längs vägen. Några av de problem 

vi stod inför var att från allra första början läsa in sig och verkligen förstå sig på 

uppgiften som vi fått att lösa. Det hade en tendens till att ta längre tid än det var planerat. 

Detta dels på grund av att mycket var nytt för oss, speciellt med byggregler och allt 

runtomkring. Det berodde också på att det framkom ny information under arbetets gång 

vilket gjorde att vi behövde gå tillbaka ett antal gånger för att göra om vissa moment. 

 

En stor tidskrävande faktor har varit att ta fram mått och kontrollera dessa emot 

byggregler och olika standarder. Det har handlat om bland annat vart fönstret mest 

lämpligast placeras vilket var svårt för oss utan tidigare erfarenhet. Det var många olika 

mått som skulle passa ihop, för att möjliggöra montering utav t.ex. smyg och erhålla 

standardmått. Något som även tog lång tid var CAD-modelleringen, där vi först ritade 

upp både fönster och dörr i den tänkta storleken. Sen efter vi hade en plan hur ramverk 

skulle se ut så modellerades den. Sen ritades en i princip komplett vägg upp och slutligen 

började vi designa balkstöden. 
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9. Bilagor 
 

9.1. Gantt-schema 
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9.2. Fönster 
Elitfönster AFH (original alu) 10x12 Modul 
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9.3. Ytterdörr 
Diplomatdörr Laila glas 10x21 Modul 
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