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  I 

Abstract  
 
This report presents a thesis for a Bachelor of Engineering in Product 
Development, Industrial Design. The work was performed at a company called 
Mase Brush AB in Eskilstuna, Sweden. The work contains development of a 
cassette brush system. The cassette brush system is used to sweep snow away 
from airstrips.   

 
The problem is based on a hypothesis, which the students should prove. A concept 
has been developed to be a solution of the problem. The hypothesis contains 
theories about a so-called fan effect. The fan effect creates an airflow that pulls 
the snow to the wrong side of the broom, reducing sweeping performance. 
 
The students have been confirmed the hypothesis with simplified computer 
simulations and some bench tests. To develop a concept the students used 
different tools for product development. Data and references were collected from 
a variety of sources, such as customer questionnaires and visits to Arlanda and 
Mora airports, as well as the production facility.  

 
The fan effect was demonstrated and a concept was developed for a first 
production. Mase Brush has received recommendations for further work and 
development.  

  



  II 

Sammanfattning 
 
I denna rapport redovisas ett examensarbete för högskoleingenjörer inom 
produktutveckling med inriktning industriell design. Arbetet är utfört på företaget  
Mase Brush AB i Eskilstuna och innefattar produktutveckling av ett 
kassettborstsystem.  
 
Kassettborstsystemet används till att sopa bort snö från flygbanor samt för att ta 
bort eventuella gummirester och smuts under sommaren.   
 
Problemet studenterna fick baserades på en hypotes som skulle bevisas. Därefter 
har studenterna utvecklat ett koncept som löser problemet. Hypotesen innefattar 
teorier om en så kallad fläkteffekt som gör att ett luftdrag skapas som drar med sig 
snö till fel sida av systemet. Detta gör att flygbanorna inte blir helt fria från snö.  
 
Studenterna har bevisat hypotesen med hjälp utav enklare datasimuleringar samt 
tillverkat en prototyp som tester utförts på. För att ta fram ett koncept har 
studenterna tillämpat olika produktutvecklingsverktyg samt gjort en 
enkätundersökning och studiebesök på Mora flygplats, Arlanda Airport och Mase 
Brush AB:s produktion.  
 
Fläkteffektens existens bevisades och ett koncept redo för testproduktion 
utvecklades. Mase Brush har fått rekommendationer för fortsatt arbete och 
utveckling.  

  



  III 

Förord 
 
Vi vill tacka samtliga som varit med och bidragit med inspiration, kunskap, 
material och tips till vårt examensarbete, det hade aldrig blivit komplett utan er.  
 
Vi vill speciellt tacka vår handledare Simon Kennell på företaget för sitt tålamod 
och engagemang under hela arbetets gång. Du har gett oss snabba svar och varit 
ett bra bollplank.  
 
Ett stort tack också till våra lärare, Henrik Lekryd, Fredrik Nyberg, Håkan 
Mattsson, Ragnar Tengstrand och ett extra stort tack till Bengt Gustafsson som 
varit till stor hjälp med datasimulering. Dessutom vill vi tacka Christian Eriksson. 
 
Till sist, ett stort tack till Mase Brush AB som gett oss ett givande examensarbete.



IV 
 

 Ordlista & förkortningar  
 

  

CC-mått Måttet från centrum till centrum på hålen 
på profilen eller mellan hylsorna 
 

Duska  En bukett med stålstrån monterade i hylsan. 
Innehåller 140 dubbelvikta strån 
 

FEM-analys Finite Element Anlysis är ett 
programtillägg för Solid Works som ger 
möjlighet att beräkna hållfastheten på 
konstruktioner 
 

Fläkteffekt Luftdraget som uppstår mellan 
kassettborstsystemet och kåpan  
 

Friktionskraft  En kraft som skapas genom glidning 
mellan två underlag som är i kontakt med 
varandra 
  

Hylsa  
 

Komponenten som håller stålstråna på plats 
och monteras i profilen  
 

Kassett Hela produkten med profilen och rätt antal 
duskor i. 
 

Kassettborstsystem Hela profilen med rätt antal duskor 
monterat i valsen  
 

Kåpa  
 

Den del som sitter ovanför 
kassettborstsystemet 
 

Mjukt verktyg  Ett billigare verktyg för att tillverka en 
testproduktion, klarar ej stora volymer  
 

Outsourcing  Låta ett annat företag sköta en del av 
produktionsprocessen 
 

Profil Den del som duskorna fästs i. Denna 
komponent sitter fast i valsen till maskinen. 
 

PSB-maskin Plog-, sop- och blåsmaskin 
 

Strängpressning  En teknik för att tillverka föremål med en 
profil som har ett genomgående tvärsnitt 
 

Vals  Valsen är den cylindriska trumman som 
sitter i PSB-maskiner som kassetterna fästs 
i 
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1 INLEDNING 
Denna rapport omfattar ett examensarbete för högskoleingenjörer på 15 
högskolepoäng, grundnivå inom produkt- och processutveckling med inriktning 
industriell design. Examensarbetet har utförts hos Mase Brush AB i Eskilstuna av 
två studenter, Caroline Svensson och Cristine Hedlund, på Mälardalens Högskola. 
Handledare i detta examensarbete är Simon Kennell på Mase Brush samt Ragnar 
Tengstrand på Mälardalens Högskola. 

1.1 BAKGRUND 
Mase Brush AB är ett producerande företag som tillverkar kassettborstsystem som 
är till för att sopa bort snö och smuts från start- och landningsbanor för flygplan. 
Produkten är mycket viktig då inget olämpligt får befinna sig på landningsbanorna 
på grund av de höga säkerhetskraven som finns. Företagets produktion ligger idag 
i Karlsborg men kommer att flyttas till Eskilstuna under våren 2014.  
 
Mase Brush tillverkar kassettborststar i stål som uppfyller sin funktion väl, dock 
finns det möjligheter för en potentiell utveckling då marknaden efterfrågat en 
förbättring. Vid användning av kassettborstsystemet uppstår ett luftdrag 
(=fläkteffekt) runt systemet som gör att en del av snön som sopas landar bakom 
maskinen istället för att sopas av banan. Mase Brush har även börjat tillverka 
borstar i plast då internationella marknaden, främst Sydeuropa, har efterfrågat 
detta. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla den nuvarande kassettborsten och 
vetenskapligt bevisa fläkteffektens existens.  
 
Målet är att utveckla kassettborstsystemet så att det minskar den mängd snö som 
hamnar bakom systemet samt uppfylla de krav och direktiv som ställs på 
produkten.  
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2 PRODUKTBESKRIVNING 
Hylsan tillverkas på Mase Brush, övriga komponenter köps in för att sedan 
monteras till färdiga kassetter, därefter levereras de till kunden. Nedan beskrivs 
kassettborstens alla komponenter.  
 

Hylsa – Komponenten som håller stålstråna på plats och som fäster stråna i 
profilen. Den är formsprutad i en elastisk termoplast som är framtagen endast för 
Mase Brush. Hylsans syfte är att minska brottrisken på stråna, för att stråna inte 
skall utsättas för direkt böjning utan följa med i systemets rörelse. Se bilaga 11 för 
materialdata på hylsan. 

 
Strån – Vågformade stålstrån med en tjocklek på 0,45mm. Stråna viks dubbelt 
och trycks ned i hylsan. 
 
Låsningstråd – Låsningstråden är en säkerhetsåtgärd som låser fast stråna och 
hylsan i profilen och gör så att inget strå lossnar. 
 
Profil – Den del som duskorna fästs i. Denna komponent monteras i valsen till 
maskinen. Längden på profilen varierar beroende på kund och dess storlek på 
maskiner. Vanligaste längderna på profilerna är 697 mm, 832,5 mm och  
1039 mm. Hålen för hylsorna borras på Mase Brush och avståndet mellan hålen 
anpassas beroende på kassettens längd. Profilen är tillverkad i polypropen. 
Profilens tvärsnitt är noggrant beräknat och är därför inte lämpligt att ändra på.  
  

Tabell 1 – Profilmått 

 
(Mase Brush AB 2013) 

Profillängd 
[mm] 

Antal 
hylsor 

CC-mått 
[mm] 

Avstånd mellan hål 
och ytterkant [mm] 

697 16 43,6 21,5 
832,5 19 43,8 22,05 
1039 23 45,2 22,3 

Bild 1 – Kassettborstsystemets 
alla komponenter  
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2.1 PRODUKTIONSBESKRIVNING 
Nedan följer en beskrivning av Mase Brush AB:s tillverkning, montering och 
demontering av dagens kassettborste.  

2.1.1 TILLVERKNING 
Profilerna köps in och kapas till önskad längd. Därefter borras de med angivet 
CC-mått. Hylsorna formsprutas fyra åt gången på företaget. Stålstråna köps in på 
rulle med rätt antal strån (140 st) och kapas vid montering. Nedan beskrivs 
tillverkningsstegen:   
 

1. Profiler borras och kapas till rätt längd 
2. Hylsor formsprutas  

2.1.2 MONTERING 
Hela monteringen av kassettborsten sker i en maskin. 
Profilen matas upp till utgångsläget. Hylsorna matas fram 
mot profilen på löpande band, en arm greppar tag i första 
hylsan och placerar i profilens första hål. Stålstråna matas 
fram och kapas. En ytterligare arm trycker in stråna i 
hylsan. Nedan beskrivs monteringsstegen: 

 
1. Profilen förflyttas upp till utgångsläge 
2. Hylsor matas fram 
3. Armen greppar en hylsa och sätter den på plats i 

profilen  
4. Strån matas fram och kapas 
5. Strån trycks in i hylsan  
6. Profilen förflyttas ett CC-mått uppåt  
7. Processen upprepas från steg 2 

 
När hela profilen är klar monteras låsningstråden. 
 
Viktiga observationer för fortsatt arbete! Mase Brush har upplevt vissa problem 
vid monteringen av duskorna. Då det endast skiljer 1,5 mm på hålet och hylsans 
botten händer det ibland att hylsan missar och produktionen stannar av. 
Storleksskillnaden riskerar dock även att hylsan kan åka ur hålet vid montering 
och även då stannar produktionen.  

2.1.3  DEMONTERING OCH ÅTERVINNING 
När kassettborstarna är förbrukade och stråna nedslitna till hylsorna skickas de 
tillbaka till företaget. Låsningstråden pressas ut och med hjälp utav en stor gaffel 
demonteras duskorna och stråna plockas ut. Kvarvarande strån källsorteras och 
hylsorna mals ned för att kunna gjutas igen till nya hylsor. Profilen ses över och 
om den är i gott skick återanvänds den. Företaget uppskattar att profilen 
återanvänds 3 gånger, det finns dock inga mätningar på detta. 
 
(Mase Brush AB 2014)  

Bild 2 - Maskin för montering 
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3 PROBLEMFORMULERING 
Problemformuleringen bygger på en hypotes samt frågeställningar som gruppen 
tillsammans med sin handledare ställt upp.  

3.1 HYPOTES 
Simon Kennell (2014) och företagets distributör Timo Toijonen (2014), från 
Finland, tror att problemet som skapar fläkteffekten beror på hålrummen som 
finns mellan kassettraderna. Genom att vinkla duskorna i en viss vinkel kan 
hålrummen minskas och på sätt reducera fläkteffekten.  
 
Under detta examensarbete skall gruppen bevisa om fläkteffekten existerar och i 
så fall bevisa att vinklade duskor reducerar fläkteffekten. Därefter utveckla dagens 
kassettborstsystem så att det minskar fläkteffekten så mycket som möjligt.  

3.2 PROBLEMBESKRIVNING  
Problembeskrivningen är grundad på den hypotes som Simon Kennell och Timo 
Toijonen, presenterat för gruppen. 
 
När flygbanor sopas är syftet att skjuta snön av från banorna för att få dem helt 
rena så att flygplan får en säker och bra miljö vid start och landning. Problemet är 
att det uppstår en fläkteffekt mellan kassettborstsystemet och kåpan som drar med 
sig en del av snön bakom maskinen istället för att sopa den av från banorna. 
Distributören tror att denna fläkteffekt kan reduceras genom att vinkla duskorna 
som ett V och på så sätt fylla ut de hålrum som finns idag mellan varje kassettrad. 
Bilderna nedan visar kassettborstsystemet, sett rakt från sidan.  
 

Kassettborstrad 

Bild 3 - Kassettborstsystemet idag. 
Duskorna sitter rakt, utan lutning Bild 4 - Hypotes, vinklade duskor 
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Mase Brush AB önskar att gruppen vetenskapligt skall undersöka om fläkteffekten 
kommer att reduceras med hjälp utav vinklade duskor samt finna ett sätt att 
tillverka detta på. Mase Brush vill att fläkteffekten skall reduceras men med så få 
förändringar på dagens produkt, maskiner och produktion som möjligt. För 
fullständig kravspecifikation se bilaga 2.  

3.2.1 FRÅGOR ATT BESVARA UNDER ARBETET  
 
• Reduceras fläkteffekten av vinklade duskor?  
• Kommer man kunna anpassa den utvecklade produkten till dagens 

komponenter och produktion? 
• Hur mycket skall duskorna vinklas? 
• Hur påverkas hylsans funktion om den vinklas? 

 
  

Bild 5 – Vals  Bild 6 - Kassettborstsystemet 
monterad i en maskin, ovan 
syns kåpan. 

Bild 7 - Kassettborstsystemet 
sett ifrån sidan 
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4 PROJEKTDIREKTIV 
HÖGSKOLAN 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors 
heltidsarbete, 40 arbetstimmar i veckan. Examensarbetet skall dokumenteras i en 
rapport och genomföras med hjälp utav olika produktutvecklingsverktyg.  
 
Högskolans krav är att utvecklingsprocessen skall redovisas utförligt. I rapporten 
redovisas gruppens utvecklingsarbete och ett slutligt resultat på konceptet kommer 
att redovisas som CAD-modell i Solid Works. Arbetet kommer att redovisas 
muntligt den 13 juni 2014.  
 
FÖRETAGET 
Tillsammans med handledaren på Mase Brush kommer gruppen att undersöka 
möjligheterna att tillverka en kassettborste som har vinklade duskor. Konceptet 
skall vara baserat på dagens produkt och reducera fläkteffekten samt bibehålla sin 
huvudfunktion, att sopa landningsbanor rena från snö.  
 
Mase Brush vill kunna tillverka produkten med befintliga maskiner samt veta 
vetenskapligt om hypotesen är korrekt innan konceptet tas i produktion. För att 
passa de befintliga valsarna kommer profilen att behålla samma yttermått och de 
komponenter som finns idag skall tillverkas i samma material. För samtliga krav 
på produkten se kravspecifikationen i bilaga 2. 
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5 PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 
Fokus i arbetet kommer vara att minska fläkteffekten. Den lösning som Mase 
Brush vill prova är att vinkla duskorna med hjälp av dagens komponenter och 
alternativt någon extra komponent. Detta skall uppfyllas med så få förändringar 
som möjligt på dagens komponenter, maskiner och produktion.  
 
• Komponenter – Befintliga komponenter kommer att användas då 

utvecklingen kommer att ske på befintlig produkt. Utvecklingen kan dock 
innebära tillägg av någon extra komponent. Olika alternativ på lutningar, 
placeringar samt mönster av borstar kommer att studeras.  
 

• Material – Samma material kommer att användas till samtliga av dagens 
komponenter. Om en ny komponent kommer att läggas till på produkten 
kommer material till denna att behöva studeras.  

 
• Tillverkningsmetod – Samma tillverkningsmetoder kommer att behållas, 

eventuellt kommer någon justering att ske av tillverkning och/eller 
montering. 

 
• Säkerhet – Då produkten används på ett högriskområde är säkerheten viktig. 

Gruppen kommer ta till företagets tidigare säkerhetsföreskrifter samt se till att 
dessa hålls till den utveckling som sker på kassettborstsystemet. 

 
• Ekonomi – Då gruppen inte har för avseende att göra några stora förändringar 

av produktionen kommer inga större förändringar av produktionskostnaderna 
att ske. Gruppen kommer därför endast att göra en övergriplig prisanalys. 

 
• Resultat – Resultatet kommer att redovisas i form av en teknisk rapport samt 

med hjälp av CAD-modeller. Om tid erhålls kommer en modell utav 
konceptet att tas fram.  
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6 ANSATS OCH METOD  
Detta examensarbete innefattar utveckling av en produkt, gruppen har därför planerat 
att tillämpa följande arbetsmetod:  
 

• Enkätundersökningar 
• Kundbesök 
• Datasimuleringar 
• Prototypframtagning 
• Tester 
• Produktutvecklingsverktyg 
• Modellframtagning  

 
För att fastställa kundkrav och tekniska krav på produkten väljer gruppen att göra 
enkätundersökningar och kundbesök. För att kunna säkerhetsställa resultatet krävs 
analyser av datasimuleringar och verkliga tester, detta för att övertyga kunderna 
att vinklade duskor kommer att lösa problemet. För att kvalitetssäkra konceptet 
kommer gruppen använda sig utav produktutvecklingsverktyg.  
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7 TEORETISK BAKGRUND 
Nedan beskrivs den teoretiska bakgrund som varit nödvändig för förståelsen för 
problemområdet och för att kunna ta fram ett lösningsförslag. 

7.1 KASSETTBORSTSYSTEM 
Kassettborstsystem används för att göra rent en yta, exempelvis en flygbana eller 
en motorväg. Det består av två huvudkomponenter, en vals och kassetter. 
Kassetterna passas in i raka led i valsen och består utav någon typ av borstar. 
Kassetterna byts ut när borstarna är utslitna. Borstarnas uppgift är att få bort snö, 
is, grus, sand, gummi eller annat skräp som hamnat på vägen. Borstarna är gjorda 
av stål eller någon typ av plast. Stålborstar används i regel i kallare länder då 
deras huvudsyfte är att få bort is och snö. Plastborstar används till viss del för 
blötsnö samt gummi och grus, främst i Sydeuropa (SIB, 2010, Mase Brush, nd). 
Kassettborstsystem är en nödvändig produkt som skall skapa en säker miljö vid 
start och landning för flygplan, då föremål på flygbanor kan orsaka att olyckor 
inträffar. 

7.2 RINGBORSTAR 
Ett ringborstsystem används för samma ändamål som ett kassettborstsystem, men 
ser annorlunda ut, se bild 10. Ringborsten är uppbyggd utav en ring med duskor 
runt om. Hela ringborstsystemet består utav en vals där flera ringborstar träs på. 
Ringborstarna har ett litet spel som gör att de kan rotera några grader vilket skapar 
oregelbundna rader som ger en jämnare borstning (Mora flygplats 2014).  

Bild 8 - Kassetter, stålborst samt 
plastborst 

Bild 9 – Kassettborstsystem, raka 
kassettrader 

Bild 10 – Ringborste  Bild 11 - Gamla ringborstar på 
vals. Det oregelbundna mönstret 
syns tydligt.  
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7.3 SNÖRÖJNING OCH SOPNING 
Att hålla flygbanor rena från snö, is och smuts är väldigt viktigt på flygplatser för 
att flygplan skall få en säker landning. Vinterhalvåret är den tid som mest personal 
behövs då mycket snö innebär mycket röjning. Då flygbanorna är flera kilometer 
långa har varje personal sin speciella rutt att köra. På en liten flygplats med få 
starter och landningar krävs inte lika många maskiner ute på banan samtidigt som 
på en stor flygplats. Exempelvis på Arlanda Airport kör tio maskiner efter 
varandra i bredd över flygbanan för att på ett så snabbt sätt som möjligt röja 
banan. Efter dessa kör en snöslunga och vid behov även en spridarbil som sprutar 
halkbekämpningsmedel. Varje rutt på Arlanda röjs med en intervall på 35 till 45 
minuter och en bana tar sex till tio minuter att röja. (Swedavia, 2014). En mindre 
flygplats som Mora flygplats har så pass få flyg att de endast behövs två maskiner 
ute på banan som tar 30 minuter att röja. Friktionen på flygbanan mäts efter varje 
röjning och förmedlas till piloten för att de skall kunna parera sin landning.  På 
sommaren krävs endast sopning och inte lika ofta som på vintern, då maskinerna 
främst körs för att hålla smuts borta. Regnar det måste friktionen alltid mätas. 
(Mora flygplats 2014). 

7.3.1 PLOW-, SWEEP-, BLOWMACHINES (PSB-MASKINER) 
PSB-maskiner står för plog- sop- och blåsmaskiner. PSB-maskiner är den 
vanligaste maskinen som flygplaster använder för snöröjning. Längst fram på 
maskinen sitter en plog som plogar bort den mesta snön, därefter utförs sopningen 
utav kassettborstsystemet. Den resterande snön blåses sedan bort utav blåsen som 
sitter längst bak på maskinen. Om det är för mycket snö som kassettborstsystemet 
lämnar efter sig blir det svårt för blåsen att få med sig allt, konsekvensen av detta 
blir att all snö inte röjs bort och i så fall behöver de köra en vända till. (Swedavia, 
2014). För att snön inte skall blåsa in på flygbanan igen så vinklas plogen, sopen 
och blåsen åt samma håll som vinden blåser. Maskinerna kör dessutom omlott och 
på så sätt blir flygbanan helt ren från snö. Hur många maskiner som åker 
samtidigt beror på storleken på banan och hur mycket tid som finns före start eller 
landning.  

  

Bild 12 - PSB-maskiner kör i bredd på Arlanda Airport 

Bild 13 - PSB-maskinerna vinklas efter vinden 
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7.3.2 FRIKTION PÅ FLYGBANOR 
Som nämnts tidigare är säkerheten på flygbanor väldigt hög och det är därför 
väldigt viktigt att hålla en god miljö vid start och landning för flygplanen genom 
att hålla flygbanorna rena från snö och smuts. När kassettborstsystemet roterar 
med en konstant hastighet nöts ytan och därmed höjs friktionsvärdet på flygbanan. 
Att upprätthålla en god friktion på landningsbanor är viktigt på grund av tre 
anledningar, se citat från Haverikommisjonen nedan. 
 

• ”inbromsning efter landning (eller efter avbruten avgång)  
• styrförmågan på banan  
• för att hjulen snabbt ska komma i rotation vid nedsättningen”  

(Havarikommisjonen for sivil luftfart 2001) 
 
Om det inte är rätt friktion på flygbanor finns det stor risk att flygplanen hamnar 
utanför sin färdled vilket kan orsaka olyckor. Under vinterhalvåret krävs det mer 
arbete att upprätthålla en god friktion då underlaget ofta är belagt med snö, is eller 
slask och på så vis är det ett lägre friktionsmotstånd på 
ytan. Den mest kritiska temperaturen är då den pendlar runt 
noll grader. Vid denna temperatur behövs ofta kemisk 
halkbekämpning, exempelvis urea, en typ av vägsalt, se 
bild 14. (Mora flygplats, Luftfartsverket 2014). Målet under 
vinterhalvåret är att försöka uppnå så kallade ”svarta 
banor” som innebär att ingen snö, is eller slask får befinna 
sig på flygplanens färdled då det skulle reducera säkerheten 
(Arlanda Airport, Havarikommisjonen for sivil luftfart 
2001).  
 
Friktionen mäts utav samma personal som röjer  
flygbanan. Mätningen utförs med bilar som är speciellt utrustade för mätning av 
friktion på flygbanor. Målet med friktionsmätning är att få ett värde på friktionstal 
(𝝁) för specifikt tillfälle och därefter kunna avgöra om extra insatser behövs för att 
kunna bibehålla en god friktion. Friktionstalen mäts på tre olika delar av flygbanan 
och förmedlas till piloten. Dessa friktionsvärden använder piloten för att kunna välja 
en så korrekt landnings- och bromsteknik som möjligt för att på så sätt få en trygg 
och säker landning (Mora flygplats, Havarikommisjonen for sivil luftfart, 2001). 

Bild 14 – Urea,  
från Arlanda Airport  

Bild 15 - Friktionsbil Bild 16 - Friktionshjul 
i bilens baklucka 

Bild 17 – Friktionshjul 
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Friktionsvärdena är rekommenderade från transportstyrelsen och det är upp till 
flygbesättningen att de följs. Friktionsvärdena är klassade efter hur god friktionsnivå de 
motsvarar och som tilldelas en beskrivande siffra för att tydliggöra denna friktionsnivå, se 
tabell 2 (Transportstyrelsen, 2014). 
 

Tabell 2 - Friktionsvärden 

Uppskattad friktionsnivå Uppmätt friktionsvärde (µ) 
5   God > 0.4 
4  Måttlig till god 0.36- 0.39 
3  Måttlig 0.30- 0.35 
2  Måttlig till dålig 0.26- 0.29 
1  Dålig < 0.25 

7.3.3 BORSTMÖNSTER 
Borstmönster är bredden på den yta som stråna kommer i kontakt med marken. 
Hur stort mönster man vill uppnå beror på vilket underlag man har, en isig 
flygbana kräver hårdare tryck mot marken och därmed ett större borstmönster. 
Desto större borstmönster desto hårdare tryck utsätts kassettborstarna för och slits 
därför fortare (Mora flygplats). Kassettborstarnas livslängd beror därför mycket 
på vilket borstmönster man har, vilken hastighet maskinen har, vilket varvtal 
kassettborstsystemet har samt väderlek. På nyare maskiner styrs borstmönstret 
automatiskt, allteftersom borstarna slits flyttas borstarna närmre marken och 
beroende på underlag regleras borstarnas tryck.  

  

Bild 18 – Litet borstmönster  Bild 19 - Stort borstmönster 
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7.4 FLÄKTEFFEKT 
Den så kallade fläkteffekten är det luftdrag som bildas mellan 
kassettborstsystemet och kåpan. Genom den snabba hastighet som valsen roterar, 
600 rpm, och på grund utav kåpan som sitter ovanför valsen bildas en fläkteffekt.  
 
Fläkteffekten gör att en del av snön följer med kassettborstsystemet runt och 
hamnar bakom systemet istället för snett framför, vilket är det man eftersträvar. 
Genom att valsen roterar i motsatt riktning mot maskinens och att valsen är 
vinklad åt det håll som vinden blåser skall snön åka snett framför. På grund av 
fläkteffekten hamnar inte all snö där. Avståndet mellan kåpan och borstarna är 
viktigt och får endast vara 20 mm ifrån varandra. Om inte detta upprätthålls finns 
ännu större risk att snön följer med rotationen runt och hamnar bakom systemet 
(Arlanda Airport 2014).   

 

7.5 TILLVERKNINGSMETOD  
Nedan beskrivs den tillverkningsmetod som används.  

7.5.1 FORMSPRUTNING  
Formsprutning fungerar på så vis att en granulerad plast (småkulor av plast), 
matas in i insprutningsenheten som smälter plasten och sedan matar in materialet i 
verktyget. Verktyget är den form som formar produkten. När plasten sprutats in i 
verktyget uppstår ett hårt tryck som gör att det delade verktyget vill öppna sig. 
Trycket är nödvändigt för att fylla ut alla små utrymmen i verktyget. Beroende på 
detaljens storlek stelnar plasten på några sekunder, därefter öppnas verktyget och 
detaljen knuffas ut. En formsprutningsprocess kan ta allt ifrån någon sekund till 
ett par minuter. Det beror på detaljens kvalitetskrav och dess tjocklek. En 
formsprutad detalj behöver vanligtvis ingen efterbearbetning och sparar därför in 
tid.  (Roger Lillemets 2009, Jonas Ivarsson 2010).  

  

Bild 20 – Illustration av fläkteffekten  Bild 21 - Verklig bild av systemet 
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8 TEORETISKA LÖSNINGSMETODER 
Nedan beskrivs de teoretiska lösningsmetoder och produktutvecklingsverktyg som 
tillämpats för att kunna ta fram ett koncept. 

8.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN  
Produktutvecklingsprocessen är en process som tillämpas vid problemlösning. 
Vid en produktutvecklingsprocess kan olika metoder och verktyg användas som är 
till hjälp under processen. Det är viktigt att observera att en process varierar från 
projekt till projekt. 

8.2 UPPSTART  
Till uppstarten hör alla de moment som krävs för att komma igång med ett arbete. 
Under uppstarten ingår upprättelsen av gruppkontrakt och planering. Verktyg och 
metoder som använts under arbetet beskrivs nedan.  

8.2.1 PLANERING 
Inför ett arbete är det viktigt att planera för att få en uppfattning av resursåtgången 
så som exempelvis budget, arbetskraft och utrustning. Det är klokt att planera in 
fel och fördröjningar för att minska risken att inte hinna slutföra arbetet.  

8.2.2 GRUPPKONTRAKT  
När ett nytt arbete påbörjas är det lämpligt att upprätta ett gruppkontrakt som är en 
överenskommelse mellan gruppmedlemmarna och bestämmelser om hur projektet 
skall utformas. Detta ger gruppen tydliga riktlinjer för arbetets gång. Ett 
gruppkontrakt skall innehålla bestämmelser om frånvaro, förseningar, 
mötesplanering, kommunikation i gruppen om hantering av konflikter. 
Huvudsyftet med gruppkontrakt är att binda alla gruppmedlemmar till ett arbete 
och även för att undvika tvister och att inget tas för givet.  

  

Bild 22 – Exempel på produktutvecklingsprocess 
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8.2.3 GANTT-SCHEMA   
Gantt-schema är ett verktyg som används vid tidsplanering där alla faser i 
produktutvecklingsprocessen ställs upp för att ge en tydlig överblick över 
projektets alla delar. Gantt-schemat är ett hjälpmedel för projektgruppen för att 
veta att man ligger i rätt fas samt ger en uppfattning om vart man borde ligga och 
på så sätt inte riskerar att hamna efter.  

8.3 PROBLEMFÖRSTÅELSE   
För att skapa en full förståelse för problemet är det viktigt att samla in så mycket 
information om problemområdet som möjligt. Detta kan göras med olika metoder 
som förundersökning, marknadsanalys, konkurrentanalys, kravspecifikation och 
funktionsanalys. Det är också viktigt att veta vad uppdragsgivaren vill lösa för 
problem och förtydliga detta med en problembeskrivning. 

8.3.1 FÖRUNDERSÖKNING  
För att komma fram till en kvalificerad problemlösning krävs goda kunskaper 
inom området som fås genom en förundersökning. Hur djupgående en 
förundersökning görs beror på vad som krävs för att lösa problemet och vilka 
förkunskaper gruppmedlemmarna besitter inom problemområdet. En 
förundersökning varierar beroende på hur bra information det finns dokumenterat. 
Inom vissa områden krävs det ett flertal studiebesök på platser som berör området 
och i vissa fall kan tester vara relevant.  

8.3.2 MARKNADSANALYS 
För att kunna utveckla en kvalitativ och bra produkt är det viktigt att förstå det 
verkliga problemet. Genom att analysera marknaden får man en syn på hur 
kunderna anser att produkten kan göras bättre, vad den saknar och hur den skall 
fånga kundernas intresse. ”Listen to the voice of the customer.” (Ullman 2010 s. 
143). Intervjuer, enkäter och frågeformulär är exempel på hur man kan genomföra 
en marknadsanalys. Att utveckla en produkt handlar inte bara om att uppfylla 
kundernas önskemål utan även om att skapa nya behov. 

8.3.3 KONKURRENTANALYS 
Vid utveckling av en produkt är det viktigt att vara nyskapande och ligga steget 
före sina konkurrenter. En konkurrentanalys gynnar därför arbetet och kan ge 
inspiration. Genom att studera konkurrenternas produkter och analysera för- och 
nackdelar kan man ta lärdom och utnyttja både deras brister och fördelar.  

Bild 23 - Gantt-schema 
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8.3.4 FUNKTIONSANALYS  
Ett verktyg för att analysera en produkts funktioner. Funktionerna delas upp i 
huvud-, del-, under-, och stödfunktioner. Huvudfunktionen beskriver produktens 
huvudsyfte, ett krav som produkten måste uppfylla. Delfunktioner är de 
funktioner som gör att huvudfunktionen fungerar. Till delfunktionerna kan det 
även finnas underfunktioner som hjälper delfunktionerna att fungera. En 
stödfunktion är en funktion som inte har någon påverkan på produktens 
huvudfunktion men den ger produkten ett mervärde.  

8.3.5 KRAVSPECIFIKATION  
En kravspecifikation är ett levande dokument som bearbetas under hela arbetets 
gång då mer specifik information om produkten uppkommer med tiden. Det är ett 
verktyg för att tydligt specificera produktkrav och marknadskravkrav och det 
underlättar arbetet mellan uppdragsgivare och leverantör. Det är viktigt att 
kravspecifikationen svarar på vad som ska lösas, inte hur det ska lösas (Österlin 
2003 s.52). Den är till för att underlätta samspelet mellan kundens krav och de 
tekniska kraven. Det är viktigt att skilja på krav och önskemål då kraven alltid ska 
prioriteras högre. 

  

Bild 24 - Funktionsanalys 
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8.3.6 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT - QFD 
Quality Function Deployment är ett verktyg som används för att underlätta 
utvecklingen av produkter efter kundernas behov. Både uttalade och outtalade 
kundkrav och kundbehov skall redas ut och viktas efter relevans. Detta ger en 
översikt över vilka egenskaper den nya produkten behöver för att lyckas. En QFD 
hjälper till att översätta kundkrav till mätbara tekniska krav. Konkurrenters 
liknande produkter sätts in i QFD:n för att kunna jämföra redan existerande 
produkters egenskaper med de önskemål man fått fram och sedan mot koncepten 
till produkten som utvecklas. Genom denna metod kan man översätta kundkrav 
till produktegenskaper uttryckta i tekniskt mätbara termer. (12Manage The 
Executive Fast Track 2014, Ullman 2010). 
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8.4 IDÉ- OCH KONCEPTGENERERING  
Resultaten som fås efter planeringsarbetet och förundersökningen leder till en idé- 
och konceptgenerering. Det innebär att gruppmedlemmarna är tillräckligt insatta i 
problemet för att kunna generera lösningsförslag i form av idéskisser och därefter 
sammankoppla dessa till konceptförslag. Enligt Kenneth Österlin (2003) sker 
idéskapandet i fyra faser.  

• Förberedelse - då uppgiften formuleras och information och inspiration 
samlas in 

• Inkubation - ofta undermedvetet mognar tankarna 
• Insikt - en upplevelse om den självklara lösningen, även kallad en ”aha”-

upplevelse 
• Verifiering - idén dokumenteras 

8.4.1 KREATIVITETSMETODER  
Nedan beskrivs olika metoder som kan vara till hjälp vid idégenereringsfasen. 

BRAIN WRITING 
Metoden är baserad på klassisk brainstorming men istället för att bara muntligt 
diskutera idéer antecknas och skissas lösningarna. Till en början är det bra om 
deltagarna jobbar för sig själva för att undvika att idéerna styrs åt samma håll. När 
skissandet och idéerna börjar avta kan gruppen delge sina idéer och skisser för att 
inspirera varandra ytterligare.  

JÄMFÖRELSER 
Jämföra med befintliga produkter samt söka i patentdatabaser för att finna 
inspiration för att utveckla sina egna idéer. Genom att ta hjälp utav en kunnig 
person med erfarenhet inom området få upplysningar om rådande problem och 
brister.  

EJSBJÖRNS IDÉSPÄRR 
Vid idégenrering är det viktigt att inte begränsa sig, så många idéer som möjligt 
bör tas fram till en början. Av 100 idéer är det oftast bara en som i slutändan 
kommer att resultera i en färdig produkt. För att undvika att begränsa sig vid 
idégenereringen kan det vara bra att vara på sin vakt mot negativt tänkande. 
Tankar som ”Det går inte”, ”Det blir för dyrt/svårt”, ”Vi har 
alltid gjort såhär” ska kastas undan direkt. Dessa betraktas 
som idéspärrar. Ett annat vanligt problem är att man gärna 
anser sig ha hittat den perfekta lösningen på tok för tidigt. 
”Vår idé är perfekt, vi behöver inga fler.” är alltså också en 
tanke som ska undvikas  
 
(Österlin 2003 s.56). 
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Figur 2 - Idéer till färdigt koncept 
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8.5 KONCEPTVAL- OCH UTVÄRDERING  
Efter att olika koncept har genererats skall koncepten utvärderas. Under denna 
utvärdering gäller det att kontrollera att koncepten uppfyller kravspecifikationen 
samt om konceptet är lämpliga och löser det givna problemet. Därefter gäller det 
att undersöka om konceptet är genomförbart. Under konceptutvärderingen finns 
verktyg som hjälpmedel som beskrivs nedan.  

8.5.1 PUGH´S MATRIS  
Pugh´s matris är en vanlig konceptutvärderingsmatris som används för att välja ut 
ett eller flera koncept. Poängen är att jämföra hur väl koncepten uppfyller kraven 
jämfört med referenskonceptet och de värderas ifrån -2 till +2. Med Pugh´s matris 
är det enkelt att objektivt utvärdera vilket koncept som är bäst. 

8.5.2 FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS - FMEA 
Failure Modes and Effects Analysis är ett verktyg för att systematiskt kunna 
förutse och utvärdera mekaniska fel samt föreslå åtgärder för dessa för att på så 
vis försöka förhindra att felen uppstår från första början. För att verktyget skall 
vara så effektivt som möjligt är det lämpligt att utgå ifrån en funktion åt gången 
och gräva djupare i den. FMEA är ett effektivt verktyg som är användbart vid 
framtagning av produkter för att upptäcka fel på produkten tidigt och då kunna 
åtgärda dem innan produktionen påbörjas. Ett fel på en produkt kan definieras 
som att en del, komponent eller process inte uppfyller sin funktion. 

8.6 KONCEPTUTVECKLING  
Efter konceptgenerering och bedömning av det bästa konceptet skall det utvecklas 
till en högkvalitativ produkt. En högkvalitativ produkt innebär inte endast en 
fungerande produkt som uppfyller kraven utan också att designa och utveckla en 
produkt som är enkel att tillverka och montera. Målet med denna fas är att ge 
produkten en form för ett slutligt koncept. Här måste konfigurationer och 
strukturer tas hänsyn till, om produkten skall tillverkas i olika material, skall 
standardkomponenter användas, hur många komponenter har produkten och kan 
dessa minimeras? Utifrån detta väljs tillverkningsprocess och material, viktigt är 
att tänka på miljö och kvalitet. Därefter utvärderas det om förslagen skall 
tillverkas på företaget eller outsourcas. Här måste utvecklingskostnad, 
produktionskostnad och produktionstid tas hänsyn till.  

8.6.1 DFX-VERKTYG  
DFx-verktyg är bra att ha i åtanke under produktframtagningen då det inte finns 
en mall att utgå ifrån. Lättast är att läsa på om verktygen för att vid 
produktframtagningen kunna tillämpa dessa på bästa sätt (Ullman 2010 s.328). 

DESIGN FOR ASSEMBLY - DFA 
Design for Assembly betyder design för montering. Genom att designa produkten 
så att den på ett så effektivt sätt som möjligt kan tillverkas i stora mängder. Man 
strävar efter att produkten skall vara enkel att montera manuellt och i bästa fall 
kunna monteras per automatik. För att kunna se DFA som ett komplett utfört 
verktyg finns det 13 bestämda tumregler att hålla sig till.  
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1. Minimera antalet komponenter 
2. Minimera antalet fästanordningar 
3. Val av lämplig baskomponent 
4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 
5. Val av effektivmonteringsfixtur 
6. Underlätta komponentåtkomst 
7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, 
specialmaskin?) 
8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 
9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med 
monteringsriktningen 
10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska 
11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktad montering 
12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 
13. Maximera tillgänglighet vid montering 

DESIGN FOR ASSEMBLY 2 - DFA2  
Design for Assembly 2 är en vidareutveckling på DFA och är till för att hitta 
monteringssvårigheterna på de produkter som monteras automatiskt. Metoden 
färdigställer detaljernas egenskaper så att de under 
automationsmonteringsprocessen blir mer effektiva. Målet med DFA2 är att 
utveckla tillverkningen och monteringen så att den blir så lätt och effektivt som 
möjligt. 

DESIGN FOR ENVIRONMENT - DFE 
Design for Environment är en metod som belyser produktens vikt och försöker 
minska dess miljöpåverkan. Ur ett produktutvecklingssyfte försöker man 
minimera antalet olika material samt dess massa och kolla på energiåtgången. 
Återvinning är en viktig synpunkt samt att man försöker optimera produktens 
livslängd.  
 
(Ullman 2010 s.329)   
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8.7 DATORSTÖD  
När man kommit på en lösning till en produkt krävs det att denna visualiseras på 
ett lämpligt sätt. Nedan beskrivs de datorstöd som gruppen tillämpat under 
examensarbetet. 

8.7.1 COMPUTER AIDED DESIGN - CAD 
Computer Aided Design är ett sätt att modulera, konstruera och visualisera i 3D. CAD är 
en digitalt baserad design samt skapande av tekniska ritningar som vanligtvis används 
inom konstruktion. CAD används vanligtvis för att snabbt kunna visualisera sina idéer på 
konstruktioner och även kunna testa dess hållfasthet, volym, massa och vikt etc. (Solid 
Works, nd). 

8.7.2 FLOW SIMULATION 
Flow Simulation är en del av CAD-programvaran där man kan beräkna flödet av 
olika materia i ett system. Vätske- och luftflöde kan simuleras i verkliga 
förhållanden som effektivt kan analyseras utifrån effekterna. Exempelvis kan man 
se hur luft beter sig vid användning av olika system. Analysbilderna som skapas 
genom Flow Simulation utformas på samma sätt som bilden nedan  
(Solid Works, nd). 

 

8.8 PROTOTYP 
När man slutligen kommit fram till det vinnande konceptet skall detta kunna 
konstrueras och produceras och då krävs underlag som består av 3D modeller eller 
prototyptillverkning för att därefter kunna utföra tester på om konceptet fungerar.  

8.8.1 PROTOTYPTILLVERKNING OCH TESTER  
Syftet med att utföra tester är att tydligt kunna bevisa att en hypotes eller ett 
framtaget koncept fungerar i praktiken. Tester kan genomföras på olika sätt 
beroende på vad man vill ta reda på. Hur väl testerna fungerar beror även på om 
en modell eller prototyp är framtagen.  
 
Syftet med en prototyp är att visa hur konceptet är tänkt att fungera, därför ligger 
fokus på de funktionella delarna. Prototypen skapas därför sällan i det rätta 
materialet utan i ett billigare lättbearbetat material. Tanken med att genomföra 
tester med en prototyp är att få sanningstrogna resultat för att kunna bevisa att 
användandet och syftet med produkten fungerar. Ofta tror man att ett koncept 
fungerar och att det är rätt lösning man kommit fram till, men efter att ett antal 
tester genomförts kan en och annan slutsats dras och ofta sker små förändringar 

Bild 25 - Exempelbild på en simulering 
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därefter. En modell är istället väldigt bearbetad för att få en så realistisk bild av 
produkten som möjligt. En modell har inte de tekniska funktionerna som en 
prototyp har. 

8.9  UTVÄRDERING AV PROJEKTARBETET 
I slutet av varje arbete skall en utvärdering sammanställas över hur det gått med 
arbetet samt gruppens insats. Denna utvärdering genomförs av gruppen 
tillsammans och används vid andra projektarbeten för att på så sätt undkomma att 
misstag upprepas samt ta med sig det som varit bra.  

8.9.1 PHASE OF INTEGRATED PROBLEM SOLVING - PIPS  
Phase of Integrated Problem Solving är ett verktyg som används för utvärdering i 
projektarbeten för att se hur väl gruppen har fungerat tillsammans. Efter ett 
genomfört arbete kan detta verktyg användas för att utvärdera arbetsgången och 
på så sätt kunna identifiera vilka områden som kan förbättras inför kommande 
projekt.  

 
  



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND 23 2014 

9 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 
Under detta kapitel redogörs gruppens tillvägagångssätt för framtagning av 
slutligt koncept och resultat.  
 
 
 

Ø Uppstart  
ü Planering  
ü Gruppkontrakt  
ü Gantt-schema  

 
Ø Problemförståelse  

ü Förundersökning  
ü Marknadsanalys 
ü Konkurrentanalys 
ü Funktionsanalys 
ü Kravspecifikation 
ü QFD 

 
Ø Prototyp och datorstöd 

ü Prototyptillverkning 
ü Datasimulationer  

 
Ø Idé- och konceptgenerering 

ü Konceptskiss  
ü Konceptutveckling  
ü CAD 

 
Ø Konceptutvärdering  

ü Pugh´s matris  
 

Ø Konceptvård 
ü Mönsterpassning  
ü FMEA 
ü DFx-verktyg 
ü Tillverkningsmetod  
ü Materialval 
ü Prisanalys 

 
Ø Utvärdering av projekt  

ü PIPS 
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9.1 UPPSTART 
I uppstarten lades en stor del av tiden på planering för att försäkra sig om vad som 
skulle göras, under vilken tid och därefter staplades milstolpar upp. Denna fas 
bestod även av att sätta sig in i problemet.  

9.1.1 PLANERING  
För att känna att läget var under kontroll valde gruppen att påbörja planeringen 
innan projektet skulle dra igång på riktigt. Under planeringen ingick det att förstå 
vad uppdragsgivaren Simon Kennel ville lösa för problem och därefter avgränsa 
sig utifrån rimliga gränser med avseende på den tid som fanns att tillgå. För att 
kunna gå vidare under rätt förutsättningar under examensarbetet ställde gruppen 
upp en tydlig problembeskrivning som beskriver problemet idag och vad som 
skulle lösas.  

9.1.2 GRUPPKONTRAKT 
Under uppstarten upprättades ett gruppkontrakt för att gruppen skulle få tydliga 
riktlinjer och gemensamt kunna sätta upp bestämmelser för de regler som skulle 
gälla under examensarbetet. Gruppkontraktet utformades utifrån tidigare kontrakt 
som använts vid studierna. Syftet med detta var att undvika missförstånd av olika 
slag så som arbetsuppgiftfördelning, frånvaro, möten och mål.  

9.1.3 GANTT-SCHEMA  
För att få en bra struktur på ett optimalt sätt upprättades ett Gantt-schema. Gantt-
schemat är till för att kunna strukturera upp alla moment som krävdes för en bra 
lösning och på så sätt veta att allt skulle hinnas med. Gruppen visste redan innan 
att Gantt-schemat inte skulle se lika ut före som efter då det alltid sker oförutsedda 
händelser. Ett projekt kan se strukturerat ut i planeringen men rent realistiskt så 
sker många moment kors och tvärs. Gruppen valde att lägga en stor del av tiden åt 
förarbete och teoridelen då ingen i gruppen besatt några större kunskaper inom 
röjning på flygbanor och kassettborstsystem. Därefter lades resterande delen av 
tiden åt tillämpning, prototypbygge samt konceptgenerering och utveckling. Se 
bilaga 1 för Gantt-schemat.   

9.2 PROBLEMFÖRSTÅELSE   
För att kunna sätta sig in i problemet krävdes insamling av relevant information 
på befintliga kassettborstsystem och om hur röjning på flygbanor gick till. Att 
skapa egna erfarenheter genom studiebesök ger väldigt bra inspiration och är 
mycket lärorikt för problemförståelsen. Därför gjordes ett par besök på flygplatser 
samt på Mase Brush AB:s produktion. På så sätt fick individen själv iaktta 
problemet eftersom att läsa sig till information oftast är svårare.  

9.2.1 FÖRUNDERSÖKNING 
Gruppens förundersökning har innefattat en djupgående studie av flygplatsers 
rutiner samt vilka krav som måste uppfyllas. För att kunna sätta upp klara mål och 
specifikationer för den färdiga produkten har gruppen genom en 
enkätundersökning satt upp värden för en standardkörning, se tabell 3.  
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För att få en bättre överblick och mer kunskap inför marknadsanalysen läste 
gruppen på om snöröjningsrutiner på flygplatser samt gjorde en genomgående 
studie om friktionsmätning och dess standarder.  

9.2.2 MARKNADSANALYS 
Då examensarbetet har utförts på våren har det inte funnits möjlighet att 
genomföra egna observationer om hur snöröjning går till. För att kunna bredda 
förståelsen har ett antal besök på flygplatser gjorts och en enkätundersökning 
skickades ut till flera flygplatser. Med hjälp av detta har gruppen kunnat 
sammanställa värden för en standardkörning samt fått en uppfattning om deras 
rutiner för snöröjning. Gruppen har även fått en bra förståelse för problemet och 
vad personalen på flygplatserna tror kan lösa det. Dessutom har gruppen gjort 
många värdefulla upptäckter som var till stor fördel för arbetets fortsatta gång 
samt fått en tydlig bild över hur maskiner, valsar och kassetter fungerar.  

BESÖK PÅ MASE BRUSH PRODUKTION 
Tidigt i examensarbetet besöktes Mase Brush AB:s produktion i Karlsborg för att 
kunna skapa en bättre överblick över företaget, deras produkter och problem. 
Simon Kennel beskrev vilka problem företaget besitter med produkten idag och 
vilken förbättring de vill uppnå, olika problemlösningar diskuterades i enkelhet då 
det var tidigt i processen. Konkurrenter listades upp under besöket för att sedan 
kunna utföra en noggrann konkurrentanalys. Genom att se produktionen dök 
många tankar och idéer upp som kunde tillämpas vid idégenereringsfasen.  

BESÖK PÅ MORA FLYGPLATS  
Under besöket på Mora flygplats fick gruppen tillfälle att se hur borstarna 
fungerade på en blöt flygbana samt åka med under en körning. Gruppen fick även 
se hur bytet av nya kassettborstar går till samt följa med under en 
friktionsmätning. Flera frågor besvarades under besöket, se bilaga 4. Besöket på 
Mora gav mer förståelse för hur kassettborstsystemet fungerar och många delar i 
arbetet föll på plats.  
 

Friktionsmätning 
Bilen som används har ett extra isatt däck i bagageluckan som är kopplat till en 
mätare som mäter friktionen mellan hjulet och marken. Värdena skickas till en 
dator framme vid föraren och översätts till digitala värden (𝜇) och en graf skrivs 
ut, se bild 26. Rekommendationer från Transportstyrelsen säger att friktionen bör 
vara över 0,40 för en säker landning, men piloten avgör själv om han/hon vill 
landa då många andra faktorer också påverkar så som vind och temperatur. 
Friktionsmätningar görs efter varje körning och på somrarna krävs endast mätning 
vid regn.  
  

Bild 26 - Graf på friktionsmätning 
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Borstning  
Hur ofta flygbanan sopas beror helt och hållet på vädret. En körning varar ungefär 
en timme för en man. Alla maskiner som körs är PSB-maskiner (plog-, sop-, 
blåsmaskiner). En vals innehåller 96 kassetter och vinkelavståndet mellan varje 
kassettspår är vinkeln 17,1°. Under vinterhalvåret körs varje maskin i snitt 55 
timmar och då förbrukas två omgångar kassetter. Detta ger en ungefärlig livslängd 
på 27,5 timmar per kassettomgång vilket är mindre än önskvärt värde. Det tar 30 
minuter för två personer att byta ut alla kassetter. Personalen upplever att det är 
mycket lättare att byta ut kassetter än ringborstar som de använde förr. Vid 
körning har valsen en rotationshastighet på 600 rpm och en körhastighet på 25 
km/h. Vid tung blötsnö sänks körhastigheten för bättre resultat och vid yvig snö 
kan flera körningar vara nödvändiga. På Mora flygplats har man inte varit med om 
att hela strån har släppt från duskan, däremot slås strån av och därför körs en 
magnetmaskin varje vår och samlar upp stråbitarna. 
 

Ringborsten  
På flygplatsen fanns en gammal vals med gamla ringborstar som användes före 
kassettborstarna kom. Intressanta upplysningar gjordes då personalen påpekade att 
ringborsten hade mycket jämnare och bättre borstning än kassettborstarna. 
Gruppen drog därför slutsatsen att ett oregelbundet mönster ger en bättre 
borstning, vilket var en positiv vetskap för det fortsatta arbetet.  

BESÖK PÅ ARLANDA AIRPORT 
Under besöket på Arlanda Airport fick gruppen se delar av flygplatsens baksida, 
deras maskiner samt ta del av deras rutiner av snöröjning och sopning av 
flygplatsen. Under vintern blir det mycket arbete på Arlanda för att skapa en säker 
start och landning för flygplanen. Arbetet varierar beroende på vädret, mycket snö 
resulterar i att maskiner konstant är ute på banan. Som mest har Arlanda Airport 
haft 80 start och landningar under en timme.  

Upptäckter 
• SIB:s hylsor består av fyra sammansatta hylsor. 20 duskor på en profil 

plus passbitar för att fylla upp valsens bredd. (Arlanda har stora maskiner).  
• Måttet mellan kåpa och borst är 20 mm. Detta är viktigt för att minska 

risken att snö åker med bakom kassettborstsystemet.  
• Kåpan på Arlandas maskiner regleras utefter borstens slitage genom 

datastyrning, även rotationshastigheten regleras efter borstens längd. 
• Mellan kåpan och borstarna står luften still vid rotation. 
• Deras maskiner har en vals med bredden 5,6 m. 

Bild 27 - Kassettborstsystem, 
nya kassetter 

Bild 28 – Kassettborstsystem, 
slitna kassetter  

Bild 29 - Kassettborstsystemet 
i rörelse 
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• Borstmönstret vill man ha så litet som möjligt för att minimera slitaget på 
borstarna, 70-100 mm. 

• Valsens riktning är 32°, vilket håll beror på hur vinden går, se bild 13.  
• Ju kortare borstarna är desto hårdare borstar de, trots att det kräver lägre 

tryck mot marken och mindre borstmönster.  
 
Viktiga observationer för fortsatt arbete! Verkstadspersonalen på Arlanda tror att 
fläkteffekten skulle minska om avståndet mellan borstraderna minskar. Arlanda 
lägger mycket vikt på att inte ha för stort borstmönster eller för hög 
rotationshastighet samt att kåpan ligger tillräckligt nära borstarna, ett maximalt 
avstånd på 20 mm. Arlanda var positiva till ringborstar och spiralborstar och dess 
ojämna mönster vilket är positivt för arbetets fortsatta gång. 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
För att få åsikter och svar på frågor ifrån fler än bara två flygplatser utförde 
gruppen en enkätundersökning. Undersökningen resulterade i att gruppen kunde 
sätta värden för en standardkörning, se tabell 3, samt få en uppfattning om hur 
dagens produkt uppfattas på marknaden. För fullständig enkätundersökning och 
resultat se bilaga 5 och 6.  

STANDARDKÖRNING  
I tabell 3 har en standardkörning sammanställts utifrån en enkätundersökning och 
besök som utfärdats under examensarbetets gång.  

  

Bild 30 - PSB-maskin, närmast i 
bild syns plogen 

Bild 31 - Sopen på PSB- 
maskinen, kåpan syns tydligt 

Bild 32 - Arlandas maskinpark Bild 33 - SIB:s borstar 
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Ta bort snö och 
smuts från 
landningsbanor så 
effektivt som möjligt 

Minska 
fläkteffekten 

Sopa bort snö 
och smuts 

Jämna flygbanan 

Vinkla duskorna Säker fästning Slitstarka strån 

Kunna återanvända 
profilen 

Figur 3 - Funktionsanalys 

Tabell 3 - Standardkörning 

Standard körning Värden Kommentar 
Hastighet 30 km/h  Rekommenderad hastighet 

25 km/h 

Rotationshastighet 500-600 rpm Varierar beroende på 
borstens längd (slitning) 

Borstmönster 70-100 mm 

För stort borstmönster ger 
ett minskat 
sopningsresultat samt ökat 
slitage 

9.2.3 KONKURRENTANALYS 
En konkurrentanalys utfördes tidigt i arbetets gång för att skapa mer förståelse 
kring konkurrenternas kassettborstar samt för att få inspiration. Då det inte finns 
kassettborstar som löser det givna problemet gruppen tilldelades fanns inte just 
denna typ av produkt att jämföra med. I konkurrentanalysen beskrivs ett flertal 
konkurrenter och dess produkter samt för- och nackdelar för dessa. Se bilaga 7. 

9.2.4 FUNKTIONSANALYS  
Genom att analyseras kassettborstsystemets funktioner och dela upp dessa i 
huvud-, del-, under- och stödfunktioner fick gruppen en översikt på vilka 
funktioner som hör ihop och är viktigast. Dessa funktioner kom sedan att bli en 
del i QFD:n. Huvudfunktionen var given, att ta bort snö och smuts från 
landningsbanor så effektivt som möjligt och för att effektivisera detta vill gruppen 
minska fläkteffekten vilket är grunden till hela projektet. Enligt hypotesen bör 
vinklade duskor minska fläkteffekten. Att kunna återanvända profilen anses inte 
vara något krav utan snarare något som ger produkten ett mervärde, detta har 
därför sats som stödfunktion.  

  

Huvudfunktion 

Delfunktion  

Stödfunktion 

Underfunktion 
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9.2.5 KRAVSPECIFIKATION 
Gruppen har tillsammans med sin handledare på företaget satt upp en teknisk 
kravspecifikation. Då fokus ligger på att utveckla en befintlig produkt följer 
många utav de mätbara kraven som funnits på den tidigare produkten med. Utöver 
dessa krav har gruppen med hjälp utav sin enkätundersökning analyserat 
ytterligare kundkrav. Dessa är:  
 
• Livslängd 60 h 
• Jämn sopning 
• Släppa lite strån 
• Enkel att byta på vals 
• Tåla ett brett temperatursintervall 
• Tätare borst (fler duskor/kassett) 
• Medge god kvalité 
• Medge hög säkerhet 
• Återvinningsbar 
• Skall passa befintlig vals 
• Medge låg fläkteffekt 
• Minska mängden snö som sopas bakåt 
• Lättmonterad vid produktion 

 
Den tekniska kravspecifikationen sätter målvärden på tillexempel antalet 
komponenter, materialegenskaper, säkerhet och produktionstid. För fullständig 
teknisk kravspecifikation se bilaga 2. 

9.2.6 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT - QFD 
Utifrån kravspecifikationen och funktionsanalysen genomförde gruppen en QFD 
för att se vilka krav som var mest relevanta att lägga fokus på. De kraven som fick 
högst egenskapsvikt var: 
 
• Varvtal- klara av 600 rpm 
• Material- hållbart, slitstarkt och hög kvalité 
• Tryck- klara av att medge borstmönster 7-15 cm 
• Minska avståndet mellan borstraderna- ≤ 17,1 ° 
• Förbättra borsteffekten- ≥ 3 % 

Dagens produkt uppfyller idag de två första kraven bra vilket till stor del beror på 
dagens utformning av produkten samt materialet. Gruppen kommer därför att 
noga överväga de förändringar som kommer att göras på produkten för att 
förbättra de övriga kraven samt se till att produkten inte försämras på dessa 
punkter. Kassettborsten klarar idag av att köra så att ett borstmönster på 15 cm 
skapas men detta sliter mycket på stråna och livstiden förkortas. Studier av 
borstmönstret och sopeffekten har visat att ett för stort borstmönster försämrar 
borstningen (Arlanda flygplats 2014). För att uppnå den bästa 
borstningseffektiviteten bör systemet köras med ett borstmönster på 7-10 cm. 
Detta tillsammans med att minska fläkteffekten kommer att förbättra 
kassettborstsystemets borstningseffektivitet samt öka dess livslängd.  
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Enligt hypotesen kommer ett minskat avstånd mellan borstraderna att minska 
fläkteffekten och det är utifrån detta som gruppen har jobbat. Det kommer dock 
inte att finnas möjlighet att utföra mätningar på detta. Gruppen analyserade även 
konkurrenter i QFD:n för att få en bättre uppfattning av deras produkter. Den 
konkurrent som fick bäst resultat var Ringborsten, gruppen har därför kollat 
närmare på den för inspiration. Se bilaga 3 för hela QFD:n.  

9.3 PROTOTYP 
För att kunna bevisa att hypotesen stämde krävdes verkliga tester på en prototyp.  

9.3.1 PROTOTYPTILLVERKNING 
Gruppen valde att bygga en prototyp för att utföra tester på. Genom att bygga en 
något förenklad skalenlig modell av valsen med borstar hoppades gruppen att 
kunna bevisa att fläkteffekten finns samt att vinklade duskor minskar denna.  
 

MATERIAL OCH TILLVERKNING 
Valsen tillverkades av ett avloppsrör med diametern 200 mm. Utifrån detta mått 
skalades resterande komponenter till modellen ned för att få en skalenlig modell. 
Detta gav en skala på 2:3.  Borstarna tillverkades av stålstrån från dagens produkt 
men med ett mindre antal strån i varje duska samt nerskalad längd. För att kunna 
utföra tester på modellen krävdes det en rotation på valsen. Gruppen valde att ha 
en skruvdragare som motor då denna har ungefär samma varvtal som en vanlig 
fullstor vals. Då modellen väger ganska tungt gav detta trots allt en tillräckligt stor 
rotationshastighet för prototypens storlek.  
 
För att kunna fästa valsen vid skruvdragaren fräste gruppen ut två stycken lock 
som sedan hölls fast med hjälp utav en gängstång. Då gruppen skulle filma 
luftflödet med hjälp utav rök tillverkades även en låda till valsen. Denna låda hade 
en svart vägg samt svart golv för att röken som skulle användas vid testet skulle 
synas bättre. Den andra väggen bestod utav en genomskinlig plastskiva. Utifrån 
studiebesöket på Arlanda fick gruppen veta att kåpan spelar stor roll för 
fläkteffekten då luften står still under den, en kåpa var därför tvungen att tillverkas 
till prototypen. Genom att smälta en plastskiva med värmepistol formade gruppen 
en kåpa utefter en egentillverkad form. Dessa delar sattes sedan ihop till gruppens 
prototyp, se bild 35.  

Bild 34 - Plastskivan värms 
med värmepistol 

Bild 35 - Stålstråna sätts i 
valsen 

Bild 36 - Den färdiga prototypen 
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TESTER  
Gruppen genomförde tester på prototypen för att få klara bevis att fläkteffekten 
existerar. Då snö inte fanns att testa på utfördes istället tester med hjälp utav en 
rökmaskin för att kunna analysera luftströmmarna. Detta dokumenterades med en 
Go Pro-kamera.  

RESULTAT OCH UPPTÄCKT 
Gruppen upplevde att det fanns en viss skillnad på luftströmmarna med raka och 
vinklade duskor. Dock var det svårt att tyda skillnaden då testerna utfördes med 
rök istället för snö. Därför visades filmerna för fyra utomstående personer som 
trots detta gjorde samma observationer som gruppen. Utifrån detta kunde det 
konstateras att fläkteffekten existerar och att vinklade duskor minskar denna.  

9.4 DATORSTÖD  
För att stödja resultaten från prototyptesterna användes följande programvaror.  

9.4.1 FLOW SIMULATION  
Inför Flow Simulation konstruerades en enkel CAD- modell av 
kassettborstsystemet i naturlig storlek. Simulationen har gjorts med paddlar 
istället för borstar då det skulle krävas en starkare dator och mycket mer tid för att 
kunna genomföra beräkningarna i sådant fall. Kassettborstsystemet cadades i en 
låda för att luftflödet skulle kunna visualiseras och mätas. En beräkningsmodell i 
Flow Simulation sammanställdes inför testerna.  

TESTER 
För att kunna få ut resultat från Flow Simulation krävdes att utsätta 
kassettborstsystemet med en verklig situation. Det innebar en hastighet in i lådan 
på 25 km/h för att påvisa att den åker framåt och på så sätt bildas luftströmmar 
utifrån det. Valsen fick en rotationshastighet på 600 rpm medsols. Simulationerna 
genomfördes med ett luftflöde då snö inte var möjligt att simulera.  

RESULTAT OCH UPPTÄCKT 
Analysbilderna från Flow Simulation visar skillnaden på luftdraget mellan vinklade och 
raka duskor. Simulationerna visar tydligt hur de vinklade duskorna har minskat luftdraget 
bakom valsen. Med raka borstar står luften still mellan kåpan och borstarna. De vinklade 
duskorna gör att det blir ett litet luftflöde under kåpan istället. Även luftdraget mellan 
borstarna har minskat med vinklade duskor. Utifrån simulationerna kan gruppen 
ytterligare konstatera att fläkteffekten finns och att de vinklade duskorna minskar denna 
effekt märkvärt. För fler bilder av simulationen, se bilaga 8. 
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9.5 IDÉ- OCH KONCEPTGENERERING 
Efter all förberedelse och förståelse över problemet började tankar kring lösningar 
att dyka upp. Då delar av arbetet skett parallellt har tester och bevis av hypotesen 
gjorts samtidigt som idé- och konceptgenereringen, gruppen baserade därför sina 
koncept på att hypotesen är korrekt. Gruppen har även använt sig utav olika 
brainstormingsmetoder för att komma på nya lösningar. För att kunna ta reda på 
vad som finns i dagsläget bokade gruppen ett möte med en 
entreprenörskapslärare, Håkan Matsson, på Mälardalens Högskola (2014) för att 
bli undervisade i hur man söker patent på bästa sätt. Detta för att ytterligare få 
idéer från redan befintliga produkter då det ofta finns tendens till att låsa sina 
tankar under denna delen av processen. Gruppen har också under 
handledningstillfällena men Simon Kennell diskuterat idéer samt dess för- och 
nackdelar. Under dessa möten har gruppen fått ytterligare önskemål, att öka 
antalet duskor per profil, då tätare borst borstar bättre (Simon Kennell 2014). De 
idéer som gruppen kom fram till skissades upp och redovisas nedan.  

9.5.1 KONCEPTSKISS 

KONCEPT 1 – SNEDBORRADE HÅL   
I koncept 1 vinklas duskorna med hjälp utav snedborrade hål. Då 
hylsorna inte kommer att sitta rakt utan i sick-sack behövs därför två 
låsningstrådar för att hylsorna skall fästas. Ett alternativ är att flytta 
upp dagens låsningstråd och fästa den i mitten av profilen. Detta 
är dock inte möjligt då dagens låsningstråd har exakt beräknade 
mått för placering i profilens snitt.  

 
Fördelar  

• Samma hylsor utan omproduktion kommer att kunna 
användas 

 

Bild 37 - Raka duskor 

Bild 38 - Sneda duskor 

Bild 39 - Koncept 1- Snedborrade hål 
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Nackdelar  
• Två låsningstrådar behövs  
• Svårt att få den önskade vinkeln då profilen är för smal, kommer resultera 

i att det går hål i profilen  
• Svårt att sätta i stråna  
• Profilen behöver designas om för att hålet skall vara cylindriskt upptill 
• Krävs förändring av dagens produktion  
• Längre produktionstid 

KONCEPT 2 – SNEDA OCH RAKT BORRADE HÅL  
En utveckling av koncept 1, att borra undre halvan av profilen rak och övre halvan 
sned. Detta för att få lutningen på duskorna men undvika två låsningstrådar. 
Tanken är att hylsan skall forma sig efter hålen och inte behöva designas om.  
 

Fördelar  
• Samma hylsor utan omproduktion kommer att kunna 

användas  
• Rakt hål i botten av profilen ger endast en låsningstråd 
• Kan ha större vinkel än koncept 1 

 
Nackdelar  
• Profilen måste borras från två håll vilket 

resulterar i en svårare och långsammare 
produktion 

• Svårt att sätta i stråna  
• Längre produktionstid  

 

Bild 41 - Koncept 2- Sneda och rakt borrade hål 

Bild 40 - Beräkning vinkel koncept 1 

Bild 42 - Beräkning vinkel koncept 2 

∝= arctan
13,57 − 10,5

19,5
= 8,95° 

∝= arctan
13,57 − 10,5

32,07
= 5,5° 
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Bild 45 - Handledarens försök till vinklade 
duskor 

KONCEPT 3 – SNEDA HYLSOR  
I koncept 3 är hålen rakt borrade men hylsornas övre del är snett formad för att få 
vinklade duskor.  
 

Fördelar  
• Raka hål ger endast en låsningstråd 
• Produktionen av profilen behöver inte ändras  
• Tillåter valfri vinkel 
• Går att sätta duskorna tätare vilket ger fler duskor per profil 
• Ingen förändring på profilen 
• Hylsorna kommer att tillverkas böjda vilket minskar risken för eventuella 

spänningar 
 

Nackdelar  
• Krävs en extra maskin som ser till att hylsan vrids åt rätt håll, 

annars är risken stor att hylsorna sätts väldigt oregelbundet och 
flera ”hål” utan borst uppkommer i valsen 

• Svårt att sätta i stråna med för stor vinkel 
• Krävs ett nytt formsprutningsverktyg 
• Kräver förändringar vid montering av hylsor och strån 

KONCEPT 4 – BÖJD TRÅD  
I koncept 4 används en böjd tjock ståltråd. Ståltråden böjs så att den 
ger den vinkel man vill uppnå. Tråden trycks ned mellan hylsorna och 
vinklar på så sätt ut dem åt varsitt håll. Ståltråden låses genom att 
tråden böjs som en krok i varje ände som vrids åt ett håll vardera.  
 

Fördelar  
• Kan få ett oregelbundet mönster om så önskas  
• Alla tidigare komponenter kan användas med samma 

produktionssätt, en extra komponent samt ett 
monteringsmoment tillkommer 

 
Nackdelar 
• Längre produktionstid  
• Hylsorna kan få minskad hållbarhet då de utsätts för en 

konstant spänning  
• Fästningen av tråden måste ske manuellt 
• Hylsans funktion kan minska, vilket skulle medföra brottrisk 

av stråna 
 
  

Bild 43 - Koncept 2- 
Sneda hylsor 

Bild 44 - Koncept 4- 
Böjd tråd 
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KONCEPT 5 – HYLSOR I 4-PACK 
I koncept 5 kommer hylsorna formsprutas liksom vid dagens produktion. Idén har 
dock utvecklats utifrån konkurrenten SIB som formsprutar fyra sammansatta 
hylsor. Genom att formspruta fyra sammansatta sneda hylsor fås vinklade duskor.   
 
Fördelar  
• Ingen förändring på profilen 
• Går att sätta duskorna tätare vilket ger fler duskor per profil 
• Tillåter valfri vinkel 
• En låsningstråd 
• Hylsorna kommer att tillverkas böjda vilket minskar risken för eventuella 

spänningar 
• Medger god kvalitét 

  
Nackdelar  
• Då det hela tiden är fyra ihopsatta hylsor kan profiler endast tillverkas med en 

ökning av fyra exempelvis 8, 12, 16, 20 duskor. Det går eventuellt att skicka 
med passbitar för att komplettera längden på profilen 

• Krävs ett nytt formsprutningsverktyg 
• Kräver ändringar vid montering av hylsor och strån 

9.5.2 RESULTAT FRÅN SKISSFASEN  
Under idégenereringsfasen väcktes ny inspiration vilket gav många idéer. Då 
denna fas kan pågå hur länge som helst sattes en tidsgräns då arbetet har en 
deadline. Efter att alla koncept granskats blev koncepten färre då vissa 
eliminerades direkt och andra sammankopplades.  
 
Idé- och konceptgenereringen resulterade i tre mer genomtänkta koncept som 
ansågs ha utvecklingspotential 2, 3, 4 och 5 där koncept 2 och 3 kombinerades. 
Dock befann de sig i tidigt stadie och besatt därför vissa nackdelar.  
 
Koncept 1 valdes bort då dess nackdelar var övervägande, två låsningstrådar och 
svår tillverkning. 

  

Bild 46 - Koncept 5 - Hylsor i 4-pack 
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9.5.3 KONCEPTUTVECKLING 
Nedan redovisas de koncept som gruppen valde att vidareutveckla. Dessa 
CAD:ades upp för att få en visuell bild och öka förståelsen för konceptens helhet.  

KONCEPT A - SNEDA HYLSOR MED SNEDA OCH RAKT BORRADE HÅL 
En kombination av koncept 2 och 3 vilket innebar att hylsans övre del fortfarande 
är snett formsprutad och placerad i profilen med raka och snett borrade hål. Denna 
lösning gör att ingen extra maskin är nödvändig då hylsorna kommer att hamna på 
rätt plats genom de sneda hålen. De sneda hylsorna kommer att börja vara sneda 
längre ner för att passa i de sneda hålen. 

 
Fördelar  
• Behöver inte en maskin som vrider hylsorna åt rätt håll 
• Rakt hål i botten av profilen ger endast en låsningstråd 
• Går att sätta duskorna tätare vilket ger fler duskor per profil 
• Ingen förändring på profilen 
• Hylsorna kommer att tillverkas sneda vilket minskar risken för eventuella 

spänningar 
• Kan ha större vinkel 

 
Nackdelar  
• Svårt att sätta i stråna  
• Längre produktionstid 
• Profilen måste borras från två håll vilket resulterar i en svårare och 

långsammare produktion 
• Krävs ett nytt formsprutningsverktyg 
• Kräver förändringar vid montering av hylsor och strån 

  

Bild 47 - Koncept A - Sneda hylsor med 
sneda och rakt borrade hål 
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KONCEPT B – BÖJD TRÅD 
En vidareutveckling på koncept 4. Under idégenereringen var tanken att ståltråden 
skulle böjas åt var sitt håll runt den sista hylsan på kassettens båda sidor för att 
låsas fast. Under utvecklingsarbetet av koncepten slutade det med att ståltråden 
skulle gå rakt igenom duskorna längst ut i varje ände och ändarna på tråden fick 
därför vara raka. Detta för att få symmetriska kassetter för att behålla den enkla 
monteringen för personalen på flygplatsen. Detta skulle göra att de inte behöver 
tänka på åt vilket håll kassetterna skall monteras och riskerar inte heller att ”hål” i 
borsten uppkommer.   
 

Fördelar  
• Kan få ett oregelbundet mönster om så önskas  
• Alla tidigare komponenter kan användas med samma produktionssätt, en 

extra komponent samt ett monteringsmoment tillkommer 
 

Nackdelar 
• Längre produktionstid  
• Hylsorna kan få minskad hållbarhet då de utsätts för en konstant spänning  
• Hylsans funktion kan minska, vilket skulle medföra brottrisk av stråna 
• Svårt att montera tråden 
• Måste ha ett jämt antal duskor 

  

Bild 48 - Koncept B - Böjd tråd 
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KONCEPT C – HYLSOR I 4-PACK  
Koncept C är en vidareutveckling av koncept 5. Ingen förändring av konceptet har 
skett. 
 

Fördelar 
• Ingen förändring på profilen 
• Går att sätta duskorna tätare vilket ger fler duskor per profil 
• Tillåter valfri vinkel 
• En låsningstråd 
• Hylsorna kommer att tillverkas böjda vilket minskar risken för eventuella 

spänningar 
• Medger god kvalitét 

  
Nackdelar  

• Då det hela tiden är fyra ihopsatta hylsor kan profiler endast tillverkas med en 
ökning av fyra exempelvis 8, 12, 16, 20 duskor. Det går eventuellt att skicka 
med passbitar för att komplettera längden på profilen 

• Krävs ett nytt formsprutningsverktyg 
• Kräver ändringar vid montering av hylsor och strån  

Bild 49 - Koncept C - Hylsor i 4-pack 
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9.6 KONCEPTUTVÄRDERING OCH KONCEPTVAL 
Konceptvalet baserades på de tre koncept som presenterades som CAD-modeller 
ovan. Produktutvecklingsverktyg användes som ett komplement för att kunna 
välja ut det koncept som uppfyllde kriterierna/marknadskraven bäst.  

9.6.1 PUGH´S MATRIS 
Gruppen genomförde en Pugh’s matris för att få en objektiv syn på vilket koncept 
som skulle arbetas vidare med. Kraven från QFD:n och kravspecifikationen 
viktades efter relevans i en skala 1-5. Då det inte finns en produkt idag som löser 
samma problem valdes därför företagets nuvarande produkt som referens. 
Referensens samtliga värden sattes till 0 och utifrån det jämförde gruppen om de 
olika koncepten var bättre eller sämre på respektive krav.  
 
Tabell 4 - Utdrag ur Pugh´s matris 

Krav Vikt Dagens 
kassettborst-
system  

Koncept C- 
Hylsor i 4-
pack 

Livslängd 60 h 4 0 0 
Jämn sopning 4 0 2 
Släppa lite strån 5 0 0 
Enkel att byta på vals  4 0 0 
Tåla ett brett 
temperatursintervall 2 0 0 

Tätare borst (flera 
duskor/kassett) 2 0 2 

Medge en god kvalité 3 0 2 
Medge en hög säkerhet 5 0 2 
Återvinningsbar 3 0 0 
Lättanpassad till dagens 
produktion  5 0 -1 

Medge en låg 
produktionstid  3 0 0 

Skall passa befintlig vals 5 0 0 
Medge en låg fläkteffekt 4 0 2 
Minska mängden snö 
som sopas bakåt 4 0 2 

Poängsumma oviktad 	   0 11 
Poängsumma viktad 	   0 39 

RESULTAT FRÅN PUGH´S MATRIS 
Det koncept som fick högst, både viktat- och oviktat värde, var Koncept C- Hylsor 
i 4-pack. Konceptet vann då det ger möjlighet till flera duskor per kassett, medger 
en god kvalitét och en hög säkerhet. För att se fullständig matris med samtliga 
koncept se bilaga 9.  
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9.7 KONCEPTVÅRD 
För att få ett så kvalitativt koncept som möjligt bearbetade gruppen konceptet med 
olika verktyg och metoder. Många utav verktygen arbetade gruppen parallellt med 
och tankesättet från verktygen fanns med under hela processen.  

9.7.1 MÖNSTERPASSNING 
För att det inte skall finnas ett ”rätt eller fel” håll på kassettborsten krävs det att 
duskorna är symmetriskt placerade och vinklade på profilen.  

Gruppen var tvungen att komma fram till ett mönster som var enkelt att 
producera, enkelt att montera vid tillverkning samt var symmetriskt för att passa 
ihop med nästa kassett. Detta för att underlätta montering för flygplasterna. 
Gruppen kom fram till att det krävs ett jämt antal duskor på varje profil för att få 
ett symmetriskt mönster. Det jämna mönstret är också viktigt för att inte få ett 
hålrum som inte är uppfyllt med strån på valsen.  
 
Mönsterpassningen är beroende av CC-måttet. Då CC-måttet bestäms utifrån 
hylsparen kommer samma CC-mått att användas på alla tre profiler. Detta medför 
att passningen mellan profil och profil i valsen blir olika bra. Det mest optimala är 
att måttet mellan centrum på sista hålet och ytterkanten är ett halvt CC-mått. 

9.7.2 FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS - FMEA 
För att utveckla det valda konceptet gjordes en riskanalys. Dessa var de punkter 
som åtgärdades.  
 

Utveckling efter FMEA  
• 2-pack hylsor istället för 4-pack  
• Nedkortad vägg  
• Ökat avstånd mellan hylsorna 

 
De felsätt som kunde åtgärdas direkt var att ändra 4-pack hylsor till 2-pack. 
Mönsterpassningen blir densamma då det fortfarande är ett jämnt antal hylsor. 
Detta förenklade även för monteringen av kassettborstarna då lika stora 
förändringar på monteringsmaskinen inte krävs. Dessutom ökar möjligheten att 
öka antal duskor per profil då endast en ökning av två hylsor krävs.  
 
För att hylsan fortfarande skall behålla sin funktion, att minska brottrisken för 
stråna, krävs det att hylsans övre del är följsam. Denna funktion, antog gruppen, 

Bild 50 - Fel mönsterpassning 

Bild 51 - Rätt mönsterpassning 
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minskades om hylsorna skulle sitta ihop hela vägen upp. Åtgärden blev att korta 
ner väggen mellan hylsorna och på så sätt får hylsan bibehålla sin följsamhet.  
 
Då de ihopsatta hylsorna sitter närmare varandra än vad de enskilda hylsorna gör 
finns det risk att toppen på hylsorna nöter emot varandra vid användning. 
Gruppen åtgärdade detta genom att öka avståndet mellan hylsorna i CAD-
modellen. Detta innebar att gruppen även behövde räkna om det befintliga CC-
måttet för att få duskorna att hamna rätt. Se bilaga 10 för hela FMEA:n. 

9.7.3 BEARBETNING UTIFRÅN DFX-VERKTYGEN 

DFA- DESIGN FOR ASSEMBLY  
Utvecklingen av konceptet har utgått ifrån tumreglerna i DFA-verktyget.  

 
1. Minimera antalet komponenter 
Direktiv från företaget var att lösa problemet med så få tillägg av komponenter 
som möjligt. Därför löstes problemet med hjälp utav nuvarande produkt och 
komponenter men med en viss utveckling. 
 
2. Minimera antalet fästanordningar 
En fästanordning lades till på hylsan, som gör att den sitter på plats vid montering. 
Två stycken kilformade hakar på motstående sida av hylsans nedre del.  
 
3. Val av lämplig baskomponent 
Samma komponenter som tidigare används, profilen är baskomponenten där 
resterande komponenter fästs i. 
 
4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 
Baskomponenten behöver inte omplaceras vid produktion.   
 
5. Val av effektivmonteringsfixtur 
Monteringen kommer att ske maskinellt men med vissa manuella 
omprogrammeringar beroende på profillängd.  
 
7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, 
specialmaskin?) 
Komponenterna anpassas utefter företagets befintliga maskiner för att undvika att 
behöva köpa in nya. 
 
8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 
Konceptet utvecklas utifrån symmetri för att vinkla duskorna symmetriskt men 
samtidigt eftersträva enkel montering för kunden. 
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9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med 
monteringsriktningen 
Det symmetriska mönstret av duskorna utgår ifrån att det skall vara enkelt för 
kunden att montera kassetterna.  
 
11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktad montering 
Problem uppstår med Mase Brush AB:s olika profillängder. På så sätt blir det en 
del manuell omprogrammering vid montering som man helst vill undvika.  
  
12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 
Botten på hylsan har avfasats för att lättare träffa hålet i profilen vid montering. 
Även CC-måttet är anpassat för passning på profilerna. 

DFA2 – DESIGN FOR ASSEMBLY 2 
Redan vid urvalet och vidareutvecklingen av koncepten har tankar om montering 
och tillverkning funnits. Gruppen gick igenom sina koncept med handledaren och 
fick idéer om vilka koncept som skulle bli svåra att tillverka. Gruppen har hela 
tiden strävat efter att hitta en utveckling som skall kunna vara möjlig att tillverka 
med företagets nuvarande produktionssätt. Efter att ha studerat produktionen 
ytterligare ökade gruppen sin förståelse och har utifrån detta utvecklat och 
korrigerat konceptet. 
 

Utveckling efter DFA2 
• Anpassat vinkel för att kunna montera 
• Översta ringen har tunnats ut 1 mm 
• 4-pack till 2-pack hylsor 
• Avfasad botten på hylsan 
• Kilar 

 
Lutningen på hylsan har styrts av vilken vinkel som är mest optimal för 
fläkteffekten men den har också begränsats för monteringssyfte. En hylsa med för 
mycket lutning skulle gjort att stråna inte skulle kunna monteras då de trycks rakt 
in i hylsan. Lutningen är även anpassad för att få plats med så många duskor per 
profil som möjligt. För att få plats med fler duskor minskades även den översta 
ringen på hylsan med 1 mm.   
 
Ursprungligen hade konceptet fyra stycken sammansatta hylsor. Detta ändrades 
till två för att öka möjligheterna att passa in på de olika profilmåtten. Det kommer 
också att förenkla monteringen då maskinens utformning idag kommer att göra 
det svårt att lyfta ner fyra hylsor på en gång.  
 
För att lättare kunna montera hylsorna i profilen krävdes två förändringar. Botten 
på hylsan avfasades för att lättare kunna pricka hålet i profilen. Dessutom lade 
gruppen till två kilar, en på vardera sidan av hylsan, för att undvika att hylsan åker 
ur igen vid montering. Detta var nya önskemål att utveckla då det var klart att 
hylsan skulle förändras i konceptet och investering av ett nytt verktyg skulle 
behöva göras.  
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DFE- DESIGN FOR ENVIRONMENT  
Produktens miljöpåverkan har haft en viss påverkan under processen. Då 
produkten inte kommer få några större förändringar gällande material och 
maskiner kommer dess miljöpåverkan kunna hållas ned. Produkten är dock en 
förbrukningsvara men då alla delar kan återvinnas sparar man därför på 
materialanvändningen. Nedanstående punkter gör att produkten är lätt att 
återvinna.  
 

• Olika material blandas inte och kan på så sätt demonteras och återvinnas  
• Det är relativt enkelt att demontera produkten och återvinna den  
• Nya material har inte lagts till från tidigare produkt utan samma material 

användas  
• Produkten är anpassad för att kunna tillverkas med befintliga maskiner   

9.7.4 TILLVERKNINGSMETOD 
Lämpligt tillverkningssätt har diskuterats med Simon Kennell, handledaren på 
företaget, för att kunna behålla så mycket av dagens tillverkning som möjligt. 
Hylsan som används idag formsprutas vilket är ett önskemål att hylsan i 2-pack 
också skall kunna göras. LJ Mek AB är ett företag som producerar verktyg, enligt 
dem kommer vinklade hylsor vara möjligt att tillverka (Stefan LJ Mek 2014). 
 
Profilerna strängpressas inte på företaget då denna del av processen outsourcas. 
Mase Brush kapar dock av profilerna till önskad längd. Stråna köps in färdiga på 
rulle, direkt klara för montering.  

9.7.5 MATERIALVAL 
Hylsorna i 2-pack kommer behålla samma material som dagens hylsor då det är 
ett specialframtaget material just för företagets hylsor. Materialet är i plast men 
med en viss elasticitet som gör hylsan styv men ändå böjlig. För materialdata, se 
bilaga 11. 

9.7.6 RESULTAT FRÅN QFD 
Efter konceptbearbetning och utveckling av det valda konceptet sattes konceptet 
in i QFD:n för att se jämförelsen med konkurrenterna vilket gav följande resultat. 
För att se hela QFD:n, se bilaga 3. 
 

• Det slutliga konceptet, V-brush är det bästa konceptet jämfört de 
konkurrenter som valts ut. 

• Några av kraven är svåra att bedöma innan konceptet har testats på 
riktigt, vilket blir under vinterhalvåret. Därför görs vissa antagande 
gällande kraven.  

9.7.7 PRISANALYS AV VALT KONCEPT  
För att kunna jämföra tillverkningskostnaden på dagens produkt och konceptet 
jämfördes pris per duska. Tabellen visar en överslagsräkning över material- och 
tillverkningskostnad. För att få fram det nya priset har gruppen endast dubblerat 
dagens pris per duska, vilket inte ger ett exakt värde. Låsningspinnen och profilen 
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förändras inte från dagens pris till det nya, men är ändå dubbelt räknad för det nya 
konceptet (Simon Kennel 2014).  
 
För att kunna tillverka det nya konceptet krävs ett nytt formsprutningsverktyg.  
0- serien tillverkas med ett mjukt verktyg för att kunna testa konceptet och 
eventuellt kunna göra justeringar, sedan kan ett produktionsverktyg köpas in. 
Kostnaderna för dessa redovisas nedan (Stefan LJ Mek). 
 
Tabell 5 - Prisanalys 

Dagens pris 
   

     

Pris/duska (materialkostnad för strån, profil, låspinne och hylsa) xx kr 
     

Profillängd Antal duskor Pris/duska Pris/profil  
 

697 16 xx kr zz kr  
 

832,5 19 xx kr zz kr  
 

1039 25 xx kr zz kr  
 

     

Nytt pris     

     

Pris/duskpar (materialkostnad för strån, profil, låspinne och hylsa) 2*xx kr 
     

Profillängd Antal duskpar Pris/duska Pris/profil 
	  

 

697 9 2*xx kr yy kr 
	  

 

832,5 11 2*xx kr yy kr 
	  

 

1039 13 2*xx kr yy kr 
	  

 
     
     

Kostnad för mjukt verktyg XX kr   
     

Kostnad för produktionsverktyg YY kr   

    

9.8 UTVÄRDERING AV PROJEKT 
Examensarbetet avslutades med en utvärdering med avseende på projektet och 
gruppen.  

9.8.1 PIPS 
I slutet av arbetet hämtades en mall för PIPS-analys som besvarades. Detta för att 
utvärdera arbetets delar som fungerat bra och mindre bra. Analysen gjordes för att 
gruppen skall kunna ta med sig lärdomar inför framtida arbeten. För att se hela 
PIPS-analysen, se bilaga 14. 
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10  RESULTAT 
I detta kapitel presenteras det slutliga resultatet av examensarbetet. Resultatet 
skildras i bilder och text för att förtydliga konceptet. 

10.1  RESULTATBILDER V-BRUSH  
Nedan redovisas helhetsbilder på det slutgiltiga konceptet.   

  

Bild 53 - V-brush i olika vinklar 

Bild 52 - V-brush monterad i profil 
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10.1.1  Design 
 
Vinkel 
Hylsan är utformad med en vinkel på 6,4°. 

 
Urfasning 
Hylsans botten har en avfasning på 6,3°.  

 
Kilar 
Hylsan har utformats med två kilar, en var på motstående sida.  

 
Vägg 
Hylsparet har en vägg emellan sig för hopsättning.  

 
Översta ringen 
Ytterdiametern minskades från 40 mm till 39 mm.  
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Tabell 6 - Profilmått V-brush 

Profillängd 
[mm] 

Antal 
hylsor 

CC-mått 
[mm] 

Avstånd mellan hål 
och ytterkant [mm] 

697 18 37,8 27,2 
832,5 22 37,8 19,35 
1039 26 37,8 47 

 
För bilder av ihopsatta profiler, se bilaga 12. 

10.2  FLÄKTEFFEKTEN  
Under examensarbetet har hypotesen bevisats vara korrekt. Nedan redovisas 
bilder från Flow Simulation som visar på att fläkteffekten existerar. Dessa visar 
också tydligt att vinklade duskor ger en märkbart positiv effekt vilket tyder på att 
vinklade duskor kommer minska fläkteffekten. Även testerna på prototypen 
visade att fläkeffekten existerar samt att den reduceras med de vinklade duskorna. 
Se bilaga 8 för alla analysbilder på simulationen.  

10.3 KONSTRUKTION  
Nedan redovisas resultat av produktion och tillverkningskostnader för konceptet.  

10.3.1  TILLVERKNING 
Hylsan kommer att formsprutas i företagets nuvarande maskin. Konceptet kräver 
ett nytt formsprutningsverktyg. För att utnyttja kapaciteten maximalt kommer två 
par med hylsor formsprutas samtidigt. Tillverkningen av övriga komponenter 
kommer att ske på samma sätt som tidigare.  

  

Bild 54 - Raka duskor 

Bild 55 - Sneda duskor 
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10.3.2  MONTERING 
Monteringen av kassettborstarna kommer att kunna utföras i samma maskin som 
tidigare men med vissa justeringar. Armen som hämtar hylsorna behöver kunna 
greppa två hylsor åt gången. Förflyttningen kommer att behöva anpassas efter det 
nya CC-måttet samt förflyttas med ett nytt tidsintervall. Nedan beskrivs 
monteringsstegen. 
 

1. Profilen förflyttas upp till utgångsläge 
2. Armen greppar ett hylspar och sätter det på plats i profilen  
3. Strån matas in i den övre hylsan  
4. Profilen förflyttas ett CC-mått uppåt  
5. Strån trycks in i den undre hylsan 
6. Profilen flyttas ett CC-mått uppåt  
7. Processen upprepas från steg 2 

10.3.3  MATERIAL 
Materialen på komponenterna kommer inte att förändras från dagens material. 
Detta då hylsans material är specialframtaget just för sitt ändamål. Se bilaga 11 
för materialdata på hylsan. 

10.3.4  TILLVERKNINGSKOSTNAD  
 

Tabell 7- Tillverkningskostnad V-brush 

 
Tillverkningskostnad 

  

     

Pris/duskpar (materialkostnad för strån, profil, låspinne och hylsa) 2*xx kr 
     

Profillängd Antal duskpar Pris/duska Pris/profil 
	  

 

697 9 2*xx kr yy kr 
	  

 

832,5 11 2*xx kr yy kr 
	  

 

1039 13 2*xx kr yy kr 
	  

 
     
     

Kostnad för mjukt verktyg XX kr   
     

Kostnad för produktionsverktyg YY kr   
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11 ANALYS 
I detta kapitel redovisas en analys baserad på problemformuleringen och 
resultatet.  

11.1  HYPOTES 
Utifrån förenklade beräkningar i Flow Simulation och prototyptesterna kunde 
gruppen konstatera att fläkteffekten existerar då det tydligt syns att ett luftdrag 
bildas. Gruppen har då utgått ifrån att luftdraget drar med sig snö. Då 
simuleringen och testerna visade skillnader mellan vinklade och raka duskor tyder 
detta på att vinklade duskor minskar fläkteffekten. Detta visar att hypotesen är 
korrekt. 

11.2  PROBLEMBESKRIVNING  
Nedan diskuteras och besvaras de uppställda frågorna som ställdes i kapitel 3.2.1.  
 
Reduceras fläkteffekten av vinklade duskor?  
Ja, genom analysbilderna från Flow Simulation och testresultaten från prototypen 
kunde fläkteffektens existens bekräftas. Resultatet visade även att vinklade 
duskor reducerar denna effekt.  
 
Även prototyptesterna visade detta. Dock var det svårt att se stora skillnader då 
rök har en tendens att sprida sig. Om det hade varit möjligt hade gruppen gärna 
testat på snö.  
 
Kommer man kunna anpassa den utvecklade produkten till dagens 
komponenter och produktion? 
Ja, gruppens koncept är baserat på dagens komponenter och på så sätt är hela 
konceptet utformat för att passa dagens produktion. Detta för att Mase Brush vill 
sälja in konceptet på marknaden samt veta att konceptet är lönsamt innan de 
investerar i en ny maskin. Då gruppens slutkoncept innebär en förändring på 
hylsorna anser gruppen att konceptet är genomförbart med dagens produktion.  
 
Dock kunde inte konceptet anpassas efter alla tre profillängder. Eftersom 
profillängderna 697 samt 832,5 är de längder som säljs mest valde gruppen 
tillsammans med handledaren att fokusera på dessa. Detta har gjort att längden 
1039 inte uppfyller önskemålet att ha ett halvt CC-mått från sista hålets mitt till 
ytterkanten. Se tabell 6 för mått samt bilaga 12 för bilder.   
 
Hur mycket skall duskorna vinklas? 
Hylsorna är vinklade 6,4°. Denna vinkel är baserad på att borsten skall bli 
bredare men inte få en ”mittbena” mellan borstarna. Den är även anpassad för att 
monteringen skall kunna ske med en rak inskjutning av stråna, så som Mase 
Brush:s produktion ser ut idag. Detta för att kunna behålla maskinerna de redan 
har. För att få plats med flera duskor per profillängd var CC-måttet tvunget att 
vara mindre. Detta löstes genom att vinkla borstarna mer samt ändra tjockleken 
på den översta ringen för att kunna sätta hylsorna närmare varandra. Den 
maximala vinkeln hylsan kunde ha med avseende på montering var 7°.  
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Hur påverkas hylsans funktion om den vinklas? 
Om hylsan är vinklad men fortfarande böjlig upptill kommer inte dess funktion 
att försämras. Om hylsan sitter ihop hela vägen upp ansåg gruppen att det skulle 
bli skevt vid användning då den ena hylsans strån slår i marken före den andra 
hylsans vilket skulle medföra olika böjmoment. Gruppen valde därför att korta 
ner väggen som håller ihop hylsparen så att den inte går hela vägen upp. Genom 
att göra detta ansåg gruppen att böjfunktionen fortfarande kunde ses som god.  

11.3  KRAVSPECIFIKATION 
 
Marknadskrav  
 
ü Livslängd 60 h 
ü Jämn sopning 
ü Släppa lite strån 
ü Enkel att byta på vals 
ü Tåla ett brett temperatursintervall 
ü Tätare borst (fler duskor/kassett) 
ü Medge god kvalité 
ü Medge hög säkerhet 
ü Återvinningsbar 
ü Skall passa befintlig vals 
ü Medge låg fläkteffekt 
ü Lättmonterad vid produktion 

 
Gruppen anser sig ha uppfyllt alla marknadskraven. Vissa utav kraven kan 
gruppen dock bara anta sig ha uppfyllt då ytterligare tester måste genomföras på 
en 0-serie. De krav som behöver tester för att kunna checkas av är Jämn sopning 
samt Släppa lite strån. Dessa bör uppfyllas av konceptet då ett ojämnt mönster ger 
jämnare sopning, så som ringborsten. Säkerheten på hylsan är densamma och 
låsningstråden är kvar vilket bör göra att inga strån släpper.  
  
Tekniska krav  
 
Tillverkningskrav 

ü Komponenter - Skall kunna tillverkas med befintliga maskiner 
 

ü Antal komponenter - Utveckla med så få komponenter som möjligt 
 

o Produktionstid - Behålla samma produktionstid per kassett 
 

ü Montering - Skall kunna monteras med hjälp utav den utrustning som finns 
idag 

 
ü Hylsa - Vinkeln på hylsan får inte överskrida så att hylsans övre och undre 

cylinder överlappar varandra, detta för att det måste finnas ett rakt hål för 
att kunna montera stålstråna 

 
ü Kostnad - Tillverkningskostnaden skall inte öka mer än 10 kr/kassett 
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Mänskliga faktorer  

ü Varvtal - Klara av en rotation på 600 varv/min 
 

ü Tryck - Skall klara av ett borstmönster på 7-15 mm 
 

ü Kvalitet - Skall medge intryck av hög kvalitet samt säkerhet 
 

Hållfasthetskrav 
ü Återvinning - Profilen och hylsan skall kunna återvinnas 

 
ü Temperatur - Skall klara ett temperatursintervall på -50° till +70° 

 
ü Livslängd - Skall hålla i 40-50 timmar vid standardkörning 

 
Fysiska egenskaper  

ü Material - Skall kunna tillverkas med samma material som tidigare + 
eventuell ny komponent i annat material 

 
ü Profil - Profilens yttermått skall vara densamma 

 
ü Låsningstråd - Låsningstrådens placering är noggrant beräknad och bör 

inte ändras 
 

o Patent - För att skydda den nya produkten bör ett patent upprättas 
 

ü Säkerhetsbestämmelser - Alla säkerhetsbestämmelser för produkten måste 
uppfyllas 

 
Fläkteffekt 

ü Fläkteffekt - Produkten skall minska fläkteffekten 
 
Även de flesta tekniska krav anses vara uppfyllda. Produktionstiden kommer dock 
att ta längre tid än idag då det är fler duskor per kassett, vilket gör att fler hål 
behöver borras och fler hylsor och strån behöver monteras. Detta ses inte som en 
nackdel då kassettborsten blir bättre ju fler duskor en kassett har. Då det inte finns 
liknande produkter på marknaden bör Mase Brush söka patent. Detta har ännu inte 
varit aktuellt då handledaren först bör vara säker på konceptet. Detta kommer i så 
fall ske efter att examensarbetet är avslutat.  

11.3.1  TILLVERKNINGSKOSTNAD 
Gruppen fick ett krav från företaget att inte överstiga en tillverkningskostnad på 
xy kr/kassett (för profillängden 697). Det nya tillverkningspriset är  
2*yy kr/kassett vilket gruppen anser vara okej då detta inte är en exakt beräknad 
prisanalys. Då profillängden och låsningspinnen är beräknad dubbelt anser 
gruppen att det verkliga priset är mindre och på så sätt håller sig gruppen inom det 
satta kravet.  
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12  SLUTSATSER  
Gruppen är överlag väldigt nöjda med det färdigställda konceptet och resultatet av 
examensarbetet. Arbetet har löpt på bra under perioden utan några direkta 
fördröjningar. Gruppen påbörjade planeringen samt satte sig in i arbetet före utsatt 
projektstart vilket gav ett försprång samt ett lugn genom arbetet. Gantt-schemat 
planerades med god marginal för varje moment vilket har gjort att det inte 
påverkats om något annat moment tagit längre tid. 
 
Tidigt i processen beslutade gruppen sig om en metod att följa. Denna anses ha 
följts och passat detta utvecklingsarbete bra. Alla moment har varit till fördel för 
slutresultatet och gruppen är nöjd med den valda metoden. Dock hade det varit 
önskvärt med mer respons på enkätundersökningen. Tillsammans med svaren på 
enkätundersökningen och studiebesöken fick gruppen en god bild över olika 
flygplatsers rutiner och åsikter. Tidigt i processen gjordes ett studiebesök på Mora 
flygplats, detta besök gav mycket förståelse över problemet samt produkten och 
dess användning. Dessutom fann gruppen en gammal vals fylld med gamla 
ringborstar. Denna, tillsammans med flygplatsens åsikter om de olika 
borstsystemen, gav gruppen inspiration till det oregelbundna mönstret.  
 
Önskemål från företaget var att hinna ta fram en modell och genomföra tester. 
Gruppen var tveksam till att hinna ta fram en modell samt att få konceptet redo för 
produktion. Då gruppen fått fram ett koncept som handledaren är nöjd med 
gjordes en beställning av 3D-modeller. Dessa modeller har monterats på en profil 
för att ge en verklig syn på konceptet. För bilder på dessa, se bilaga 15.    
 
Beslutet om att göra en prototyp var bra då för arbetet för att kunna konstatera att 
hypotesen var korrekt. Bevisen kommer att kunna användas för att övertyga 
kunder om att detta är en lösning på ett problem som alla ännu inte 
uppmärksammat. Om mer tid funnits eller om arbetet utförts under vintern hade 
gruppen önskat att göra testerna på snö istället för med rök. Rök hade en tendens 
till att sprida sig väldigt mycket vilket försvårade gruppens möjlighet att se 
resultat.  
 
Det tråkiga med konceptet är att alla profiler inte blev perfekta vid hopsättning då 
gruppen inte fann något CC-mått som passade alla profillängder. Problemet 
upptäcktes försent vilket gjorde att tid inte fanns för stora förändringar i 
konceptet. Handledaren ansåg inte att problemet var betydande då det inte är lika 
stor försäljning av profillängden 1039 samt att denna profillängd kan ersättas med 
fler utav 697-längden.  
 
Gruppen hoppas på ett fortsatt samarbete med företaget och att få se konceptet bli 
verklighet.   
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13 REKOMMENDATIONER 
Nedan följer rekommendationer till företaget för fortsatt utveckling av konceptet.  
 

1. Söka patent omgående för att skydda idéen från konkurrenter. 
 

2. Göra en FEM-analys för att kunna säkerställa att hylsan håller samt se hur 
profilen påverkas av konceptet. Genom att göra en FEM-analys kan 
eventuella justeringar göras innan tillverkning av 0-serie.  
 

3. Inköp av mjukt verktyg för att tillverka en 0-serie och utför tester på 
denna. Dessa tester bör innebära studier av konceptets borsteffekt i snö 
samt hur stråna slits och mängden strån som släpps med den nya vinkeln. 
 

4. Göra eventuella justeringar för att optimera konceptet, därefter beställa 
produktionsverktyg. 
 

5. Omprogrammering av maskiner för att passa det nya konceptet. 
 

6. För att anpassa konceptet till alla profiler bör alternativa 
produktionslösningar studeras.  



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND 54 2014 

14 REFERENSER 
Litteratur 
 
David G. Ullman (2010). The Mechanical Design Process 4th ed. New York. Mc. Graw-Hill 
International Edition.  
 
Kenneth Österlin (2003) Design i fokus för produktutveckling Liber AB. 
 
Solid Works (2013) Solid Works Flow Simulation. Dassault Systémes SolidWorks Corporation.   
 
Internet 
 
12 Manage The Executive Fast Track (2014). QFD metod | QFD process [Online] (2014-05-24) 
Tillgänglig: www.12manage.com   
http://www.12manage.com/methods_akao_quality_function_deployment_sv.html [2014-04-05] 
 
Havarikommisjonen for sivil luftfart (2001). Rapport om luftfartsulykke på Oslo Lufthavn 
Gardermoen, Bane 19L, 6 december 1999 Med Premiair DC-10-10, OY-CNY [PDF] Oslo.  
Havarikommisjonen for sivil luftfart. [2014-04-03] 

 
Joakim Suhr & Katja Thonäng (2011).  Konflikten mellan att reducera miljö- och säkerhetsrisker under 
vintersäsongen på en flygplats – en studie på Oslos huvudflygplats Gardermoen. [PDF]. (Lund 2011). 
Tillgänglig: http://www.havkom.se/Sok 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1971395&fileOId=1971399    
 
Jonas Ivarsson (2010) Formsprutning [PDF] Tillgänglig: http://rolflovgren.se/RL-
MDH/Kurser/KPP039/KPP039%20ht%202009/KursPM%20ht%202009/JI%20-
%20Formsprutning.pdf [2014-05-09] 
 
KOTI (nd). Borstkassetter – ståltråd [Online] (nd). Tillgänglig: www.koti-eu.com  
http://www.koti-eu.com/make-your-choice/brush-cassettes-steel-wire.html [2014-04-17] 
 
Luftfartsverket (2014). Miljöordlista [Online]. Tillgänglig: www.lfv.se  
http://www.lfv.se/sv/Miljo/Miljoordlista-2/ [2014-04-03] 
 
Mase Brush AB (nd). Kassettborstsystem. Tillgänglig: www.masebrush.com 
http://www.masebrush.com/sc.php?id=2&klickid=2 [2014-04-03] 
 
Nationalencyklopedin (2014) Friktion. [Online] (2014-04-03) Tillgänglig: www.ne.se 
http://www.ne.se/lang/friktion [2014-04-03] 
 
Roger Lillemets (2009). Materialval & tillverkningsmetoder [PDF] Tillgänglig: 
http://rolflovgren.se/RL-
MDH/Kurser/KPP039/KPP039%20ht%202009/KursPM%20ht%202009/RL%20-
%20Materialval%20och%20tillverkningsmetoder.pdf [2014-05-09] 
 
Sajas Group (nd).  Flygbana [Online] (nd). Tillgänglig: www.sajas-group.com  
http://www.sajas-group.com/site/index.php?id=334 [2014-04-15]    
 
SIB AB (2010). SIB Kassettborstsystem. [PDF] SIB AB. Tillgänglig: www.sib.brushes.se 
http://sib.brushes.se/Dokuments/Productsheet%20SIB%20_Cassette_Brush%20_System__PB_BC
S_SE_02%202010.pdf [2014-04-03] 
 
Solid Works (nd) CAD Animation [Online]. (nd). Tillgänglig: www.solidworks.com 
https://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/cad-animation.htm [2014-05-07] 
 
Solid Works (nd) Simulation [Online]. (nd). Tillgänglig: www.solidworks.com 
https://www.solidworks.com/sw/products/simulation/flow-simulation.htm [2014-05-07] 



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND 55 2014 

Swedavia (2014). Snöröjning.[Online] (2014) Tillgänglig: www.swedavia.se 
http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-flygplatsen/fakta-om-
flygplatsen/snorojning/ [2014-04-03]  
 
Tecsolum (nd). Produkter [Online] (nd). Tillgänglig: www.tecsolum.lt  
http://tecsolum.lt/products [2014-04-15]    
 
Transportstyrelsen (2014). Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart [PDF]  
Tillgänglig: https://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/MFL/2014-1-AGA.pdf  
[2014-04-03] 
 
WEBER Bürstensysteme (nd). Flygplatsutrustning [Online] (nd). Tillgänglig: www.weber-
bursten.eu  
http://www.weber-buersten.eu/produkte/airport-equipment/ [2014-04-17]    

 
Muntliga källor 
 
Arlanda flygplats (2014). [Studiebesök] Arlanda flygplats (2014-04-25) 
 
Håkan Mattsson (2014). [Möte] Mälardalens Högskola (2014-04-14) 
 
Mase Brush AB 2013. [Studiebesök] Mase Brush AB (2013-12-11) 
 
Mase Brush AB 2014. [Studiebesök] Mase Brush AB (2014-05-14) 
 
Mora flygplats (2014). [Studiebesök] Mora flygplats (2014-04-07) 
 
Simon Kennel 2014. Simon@masebrush.com  Flow Simulation [Email]. Meddelande till      
C. Hedlund (cristinehedlund@gmail.com) Skickat 15 maj 2014, 8.37. 
 
Simon Kennel 2014. Simon@masebrush.com Prisanalys [Email]. Meddelande till C.Svensson 
(csn11014@student.mdh.se).  Skickat 22 maj 2014, 10.40. 
 
Stefan LJ  Mek 2014. Stefan@ljmek.se Offer: 1 st dubbelhylsa [Email].  Meddelande till C. 
Hedlund (cristinehedlund@gmail.com). Skickat 21 maj 2014, 16.25.  
 
Stefan LJ Mek 2014. Stefan@ljmek.se Offer: Produktionsverktyg [Email].  Meddelande till  
C. Hedlund (cristinehedlund@gmail.com). Skickat 21 maj 2014, 16.29.  
 
Timo Toijonen 2014. Timo.Toijonen@pajakulma.fi Mase Brush; V-brush [Email]. Meddelande 
till C. Svensson (csn11014@student.mdh.se). Skickat 8 april 2014, 14.45.  

 
Bild 

Bild 12: Snöröjning (2011). [Bild online]. Tillgänglig: www.idg.se  
http://www.idg.se/2.1085/1.369479/snorojning-pa-arlanda---stallet-som-aldrig-stanger/sida/5/plog-
sop-och-blas-psb [2014-04-14] 
 
Bild 13: Snöröjning (2011). [Bild online]. Tillgänglig: www.idg.se  
http://www.idg.se/2.1085/1.369479/snorojning-pa-arlanda---stallet-som-aldrig-stanger/sida/5/plog-
sop-och-blas-psb [2014-04-14] 
 
Bild 21: Kassettborstsystem (nd). [Bild online]. Tillgänglig: www.sib.se 
http://www.sib.brushes.se/borstkasset/anvandningsomr.asp [2014-04-05] 
 
Bild 22: Produktutvecklingsprocessen (2013). [Power Point]. Tillgänglig: Kursmaterial 
Industridesign 3, KPP104, Mälardalens Högskola (2013)  
 
Bild 23: Gantt-schema (2011). [Bild online] Tillgänglig: www.effso.se  
http://tools.effso.se/2011/04/ganttschemor-i-office/ [2014-04-04] 



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND 56 2014 

 
Bild 24: Funktionsanalys (2010). [Bild online] Tillgänglig: www.wikipedia.se 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funktionsanalys.jpg [2014-04-03]  

Bild 25: Flow simulation (2013). [Bild online]. Tillgänglig: www.blogs.solidworks.com 
https://www.solidworks.com/sw/products/simulation/flow-simulation.htm [2015-05-07] 



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND A 2014 

Bilaga 1 - Gantt-schema   
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Bilaga 2 - Kravspecifikation   
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Bilaga 3 - QFD 
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Bilaga 4 - Frågor & svar från kundbesök på A flygplats 
 
Användning  
 
1. Hur använder ni er produkt? Vilken hastighet kör ni samt vilken rotationshastighet 

har valsen?  
25km/h skall man väl köra i, men 30km/h kommer de väl upp till ibland. 
 

2. Viket tryck har ni mot marken? 
Man mäter inte tryck på det sättet, man mäter borstmönster, vilket brukar vara  
12-15cm. 
  

3. I vilka temperaturer används produkten mest?  
+10° till -25°. 
 

4. Vilken friktion har flygbanan när ni kör med borstarna och vilken vill ni uppnå? Hur 
mäts detta? Hur går det till? 
Vill uppnå över 0,40𝜇. Under 0.40 måste en åtgärd ske som innebär att strö 
halkbekämpningsmedel på flygbanan så som urea vilket är en typ salt för att höja 
friktionen.  
 

5. Hur ofta används borsten och hur länge varar en körning? 
40-50 h per kassettomgång, om de utsätts för hårdare tryck mot marken slits de 
fortare. För en man tar det en timme att röja banan.  
  

6. Hur länge används en kassett innan byte?  
Ca 3 veckor. 

Säkerhet och slitage 
 
7. Har ni varit med om att något strå släpper? 

Ja, de går av men har aldrig hittat ett helt strå som släppt, men på flygplatsen finns en 
magnetuppsamlare som körs varje vår och samlar upp alla strån. 
 

8. Upplever ni något speciellt slitage på produkten?  
Slits mer på en sida, p.g.a. att de kör åt samma håll hela tiden, annars inget speciellt 
slitage.  

9. Är det relevant med ett visst antal strån per duska? Om ja- varför?  
- 

10. Är det relevant med en viss tjocklek på stråna? Om ja- varför och vilken tjocklek?  
-  

11. Vilken funktion är viktigast att produkten uppfyller?  
Det skall vara lätt att byta kassetterna, så lättmonterad. Att de skall borsta bra, men det 
gör dem.  
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12. Upplever ni några problem med produkten idag?  
Släpper lite stråbitar ibland. Ju kortare borstarna är desto sämre sopar den, men river 
upp is bättre.  
 

13. Har du några önskemål till utvecklingen av produkten?  
Fler duskor per kassett. Då blir det tätare med duskor, bättre borsteffekt, kanske 17 
duskor istället för 16, kanske blir bättre effekt på snön? Påminna en struktur som 
ringborsten för att få tätare mellan kassetterna. Idag är den 17.1 grad emellan 
raderna. 
 
Vinkla duskorna olika, men inte så att det blir helt tätt med borst runt valsen, då 
kanske borsteffekten försvinner? En duska vinklad åt vänster en åt höger och en i 
mitten kanske? 
 

Övrigt  
 
14. Vilka krav har ni på produkten? 

-  
15. Vad har ni för krav på livslängden? 

40 – 50 timmar vill personalen att kassetterna skall hålla. 
  

16. Vem mäter friktionen på er flygplats och hur går det till? 
Om det är vatten på banan måste en mätning göras, annars på sommaren så mäter man 
inte så ofta. Personalen som sopar banan mäter även friktionen.  
 

17. Hur jobbar ni med snöröjningen under vinterhalvåret? Vad har ni för rutiner? 
- 

18. Vem bestämmer friktionsvärdena?  
Transportstyrelsen har väl mest bara rekommendationer, piloten bestämmer om de vill 
landa i alla fall. 1-2 mm slask får ligga sen måste de ut och sopa banan.  
 

19. Vad tror ni är problemet till att snön åker med bak? 
-  

20. Tror du V-brush kan lösa problemet? 
Ja. 
 

21. Hur lång tid tar det att montera en vals med kassetter? 
En halvtimme för två personer. 
   

22. Hur beter sig snön vid olika temperaturer? 
Man måste köra saktare vid blöt snö då den är tung.   
Vid yvig snö måste de köra flera vändor.  
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Bilaga 5 - Frågor enkätundersökning  
Syfte med denna enkätundersökning är att samla in information om kassettborstsystemet 
med stålborstar för att kunna vidareutveckla produkten. Vi är intresserade av era tankar, 
upplevelser och vilka krav ni ställer. Vi hoppas att ni vill ta er tid och fylla i denna då det 
skulle underlätta vårt arbete. Tack för er medverkan! 
 
1. Företag-/organisationsnamn (flygplats): 
2. Är du kund hos Mase Brush idag? 
3. Om ja, vilken produkt använder ni idag, specifikationer? Om nej, vilken produkt 

använder ni och från vilket företag? 

Användning 
Frågor om hur ni använder er produkt idag. 
4. Vilken hastighet kör ni med? 
5. Vilken rotationshastighet har valsen? 
6. I vilka temperaturer används produkten mest? 
7. Hur ofta används borsten och hur länge varar en körning? 
8. Vilken friktion har flygbanan när ni kör med borstarna och vilken vill ni uppnå?  

Hur mäts detta och vem mäter? Hur går det till? 
9. Använder ni endast borstar från Mase Brush? Om nej, vem köper ni av annars? 

Säkerhet och slitage 
Frågor om säkerhet och slitage på befintlig produkt. 
10. Upplever ni några problem med produkten idag? 
11. Har ni varit med om att något helt strå släpper? 
12. Upplever ni något speciellt slitage på produkten? 
13. Hur länge används en kassettsats innan byte? 
14. Vad har ni för krav på livslängden på en uppsättning kassetter? 

Problem och utveckling 
För att på bästa sätt kunna utveckla en ny bra produkt är vi intresserad om ni har några 
idéer att dela med er av. 
15. Vilken funktion är viktigast att produkten uppfyller? 
16. Har ni några önskemål till utvecklingen av produkten? 
17. Har ni upplevt att mycket av snön under röjning åker bakom valsen? 

Övrigt 
18. Hur lång tid tar det att montera en vals med kassetter? 
19. Hur jobbar ni med snöröjningen under vinterhalvåret? Vad har ni för rutiner? 
20. Använder ni ringborste? Om ja, vilka för- och nackdelar finns det jämfört med 

kassettborsten? 
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Bilaga 6 - Svar från enkätundersökningen  
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Bilaga 7 - Konkurrentanalys  

SIB 
SIB:s kassettborstsystem består av en dynamiskt balanserad axel och kassettborstar som 
är avsedda för is, gummi, snö, sand och F.O. D (Foreign Object Debris, stenar och grus, 
liksom delar som lossnat från plan och andra fordon). SIB har valsar i 36" och 46" samt 
en äggaxel där skenorna minskar avlastning av borstkassetterna och på så sätt minskar 
risken för borstbrott, förlänger livslängden på borstkassetterna och minskar kostnaderna.  
 

 
 
Fördelar: 
+ Lätt att byta borstar  
+ Minimala utmattningssprickor och lagerskador genom den dynamiskt balanserade 
valsen 
+ Tål -40° utan att tappa elasticitet och styrka  
+ Valsarna passar alla befintliga sop och blåsmaskiner  
+ Effektiv och säker  
+ Liten underhållskostnad  
+ Minskar användning av kemikalier  
+ Alla delar är återvinningsbara  
+ Tar bort is, gummi, snö, F.O.D 
+ Sopar bort 160-220 spadtag per sekund 
+ Ej fixering av kassetter – motverkar ansamling av smuts  
 
Fördelar med kassettborstsystem jämfört med ringborstsystem: 
+ Mindre snö fastnar i borsten  
+ Borststöd för maximal borstlivslängd  
+ Mindre vibrationer – förlänger sop- och blåsmaskinens livslängd  
 
Nackdelar: 
-‐ Bara 830 mm långa kassetter  
-‐ Måste ha passbitar  
-‐ Materialet i profilen är lite mjukare – högre friktion mot aluminium  
-‐ Annorlunda mått på profilen som gör det trögt att stoppa i valsen  
-‐ Kan ej lägga till fler duskor  
-‐ Finns inget dammskydd 
-‐ Dom tillverkar 4 duskor åt gången  

(SIB 2010) 
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KOTI 
KOTI:s borstar är producerade i hög-kvalité material som fungerar i alla 
väderförhållande. Deras borstar tar inte endast bort snö och is utan också lösa föremål 
från andra ytor. Koti tillverkar sina hylsor med fyra sammansatta duskor.  

  
Fördelar:  
+ Hög-kvalité material 
+ Lång livslängd till dess rotationshastighet  
+ Miljövänlig - återvinningsvänlig  
+ Klarar -40° 
+ Krävs endast en man vid bytet av kassettborstar  
+ Lätt att montera av och på kassetterna  
+ Bytet av kassettborstar kan utföras när valsen sitter på maskinen  
+ Passar alla maskiner  
 
Nackdelar:  
-‐ Bara 830 mm långa kassetter  
-‐ Måste ha passbitar  
-‐ Materialet i profilen är lite mjukare – högre friktion mot aluminium  
-‐ Annorlunda mått på profilen som gör det trögt att stoppa i valsen  
-‐ Kan ej lägga till fler duskor  
-‐ Finns inget dammskydd 
-‐ Dom tillverkar 4 duskor åt gången  

(KOTI, nd) 

WEBER 
Weber besitter flera decenniers erfarenhet av snöröjning på flygplatser. Weber har 
tillverkat borstar i över 100 år och är ett familjeföretag och är idag den fjärde 
generationen av familjen. De tillverkar allt ifrån golvrengöringsmaskiner till 
snöröjningsmaskiner.   
 
Fördelar:  

+ kan blanda stål och plast  
 
Nackdelar:    
-‐ Dyr 
-‐ Är en förbrukningsvara  
-‐ Profillängd; 1039mm, vet ej om kortare 

(Weber, nd) 
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Sajas Group  
Sajas Group är ett finskt familjeägt företag som tillverkar borstsystem.  De är förberedda 
på nödsituationer och kan på så sätt få iväg snabba leveranser. Sajas Group har utvecklat 
borstar som kan röja flygbanor snabbt, säkert oavsett snöförhållanden.  

 
Fördelar och nackdelar: 
Sajas Group säljer likadana produkter som Mase Brush och därför liknande egenskaper.  
(Sajas Group, nd) 
 
TecSolum 
TecSolum har borstar för rengöring av gator, parkeringsplatser, torg, trottoarer och 
flygplatser. Deras huvudprodukt är ringborsten som produceras i plast eller stål samt i 
olika storlekar.  
 
Tufted Rings 
 
Fördelar: 
+ Tål temperaturer ner till - 40 °C  
+ Ger oregelbundna borstrader 
+ Kan anpassa produkten efter kundönskemål 
+ Har en jämn borstning  
 
Nackdelar: 
-‐ Tar lång tid att byta 

BorraTec Wire Star plastic or aluminum profile 
 
Fördelar: 
+ Aluminium profilen går att återanvända 
+ Enkla att byta 
 
Nackdelar: 
-‐ Tål temperaturer ner till - 35°C 
-‐ Formsprutar profilen 
-‐ Enklare 
-‐ Inget dammskydd 
-‐ En längd  
-‐ (Tecsolum, nd) 
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Bilaga 8 - Analysbilder från Flow Simulation  

Front- längst ut 

Front- mitten 

 Raka borstar 

Sneda borstar 

Sneda borstar 

Raka borstar 
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Front- på borsten 
 

 
  

Raka borstar 

Sneda borstar 
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Bilaga 9 - Pugh´s matris   
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Bilaga 10 - FMEA   
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CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND O 2014 

Bilaga 11- Materialdata på hylsa  



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND P 2014 

Bilaga 12 - Ihopsatta profiler   

Profil: 1039 mm  

Profil: 832,5 mm  
 

Profil: 679 mm 
 



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND Q 2014 

Bilaga 13 - Ritning på V-brush  
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CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND R 2014 

Bilaga 14 - PIPS - analys   



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND S 2014 

  



CAROLINE SVENSSON  
CRISTINE HEDLUND T 2014 

Bilaga 15 - Modell 


