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Sammanfattning 

Följande rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts på c-nivå på 

högskoleingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign vid Mälardalens högskola. 

Arbetet är riktat mot DKPro AB som söker produktförslag för en produktserie. Företaget 

designar och konstruerar idag olika varianter av TV-stativ anpassade för reklamskärmar i 

offentliga miljöer. DKPro söker produktförslag i form av ett klimatreglerat utomhusskåp. 

 

Uppgiften består av att ta fram ett nytt utomhusskåp för stående TV-skärmar i 55-tums storlek. 

Skåpet ska skydda skärmen året om och måste uppfylla IP54-klassificering samt bibehålla en 

viss innertemperatur. Skåpet ska dimensioneras för att kunna stå utomhus vilket tillför att 

hållfasthetsberäkningar mot vindlast måste göras. 

 

Produktförslagen tas fram genom att arbeta efter en metod fokuserad på produktutveckling samt 

med användning av relevanta produktutvecklingsverktyg. Färdiga förslag levereras till DKPro 

i form av ritningsunderlag samt CAD-modeller. Hållfasthetsberäkningar görs enligt 

Eurokodhandbokens anvisningar för dimensionering mot vindlaster. 

 

Arbetets resultat består av ett utomhusskåp som uppfyller DKPros ställda krav. Skåpet levereras 

i två halvor som sammanfogas på plats och interna komponenter nås via låsbara dörrar. 

Infästning i mark sker via markskruv som är ett alternativ mot betongfundament. 
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1. Inledning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete inom industriell design som genomförs på 

grundnivå på Mälardalens Högskola. Rapporten beskriver arbetsgången av design av ett tv-

stativ åt DKPro AB. Stativet kommer i form av ett tv-skåp för utomhusbruk av skärmar. 

 

  DKPro AB 
DKPro är ett Eskilstunabaserat företag som designar och konstruerar tv-stativ. Företaget 

grundades hösten 2015 av Mauri Modin som har mångårig erfarenhet inom området. Tv-

stativen produceras till kunder över hela landet som främst utnyttjar dessa till reklamskärmar i 

offentliga miljöer.  

 

  Bakgrund 
DKPro har märkt en ökad efterfrågan på tv-skåp för utomhusbruk. I dagsläget finns endast skåp 

för tv-apparater i liggande läge. Därför vill nu företaget ha designförslag samt ritningsunderlag 

på ett tv-skåp för stående tv-apparater för att på ett bättre sätt möta kundernas efterfrågan.  

 

  Problemformulering 
Eftersom DKPro inte har skåp för stående TV-apparater sedan tidigare ska ett helt skåp 

designas. Skåpet ska designas för att stå utomhus i alla typer av väder. Skåpet ska bibehålla 

rekommenderad brukstemperatur för TV-skärm oavsett yttertemperatur. För service och 

underhåll måste interna komponenter kunna nås på ett enkelt sätt, men innehållet ska vara 

skyddat från obehöriga.  

 

  Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att designa ett stativ med kompletta ritningsunderlag för 

tillverkning mot kund av DKPro. Målet är att designa ett stativ i form av ett utomhusskåp för 

stående tv-apparater. Utefter ritningsunderlagen ska stativet kunna produceras av DKPro och 

vara fullt fungerande i dess aktuella miljö.  

 

  Projektdirektiv 
DKPro vill ha idéer till nya stativ i form av ett utomhusskåp för stående tv-apparater. Skåpet 

ska rymma en skärm på 55” och ska skydda skärmen från yttre åverkan. 

Arbetet sker under 20 veckor vårterminen 2016. Omfattningen är 15hp vilket motsvarar 20 

arbetstimmar i veckan. Arbetet redovisas i form av en skriftlig rapport samt av en muntlig 

presentation.  
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  Frågeställningar 
 

 Vilken infästningstyp ska användas? 

 Hur ska skåpet öppnas för att möjliggöra åtkomlighet av interna komponenter? 

 Hur ska denna öppning kunna låsas med ett lås? 

 Hur ska denna öppning vara konstruerad för att hålla tätt? 

 

 

  Avgränsningar  
Då DKPro använder sig av en lokal plåtfirma kommer hänsyn till val av plåt inte tas. Aktuellt 

material är Stål SS-1142-32, se Bilaga Material.  

Bockning är främsta metoden för formgivning av plåtdetaljer, därför designas de flesta delar 

utefter möjligheten att bocka dessa. 

Inspiration till temperaturreglering tas från företagets andra utomhusskåp. Regleringen sköts 

där filtrerade luftinflöden samt av värme- och cirkulationsfläktar som aktiveras av termostater. 

Hänsyn kommer enbart tas till vilka fläktar som används samt till placering av luftinflöden för 

att optimera temperaturregleringen.  

Övriga interna komponenter är förutbestämda av DKPro och är inget hänsyn kommer tas till, 

förutom att dessa ska få plats.  

Examensarbetet innefattar enbart design och framtagning av ritningsunderlag för stativ. 

Konstruktion innefattas ej. 

Examensarbetets tidsram är 2016-01-07 – 2016-06-09, 20 veckor, halvfart, 20h/vecka. 
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2. Ansats och metod 
Detta kapitel beskriver projektets metod och de olika faser som gås igenom vid 

produktframtagning. Användning av en strukturerad metod vid arbetet är värdefullt på tre sätt: 

Beslut fattas på vetenskapliga grunder vilket ökar chansen till ett bra beslut. En arbetsmetod 

följs av olika steg som ska klaras av, stegen kan ses som en checklista vilket ger god kontroll 

på arbetet. Slutligen ger en välstrukturerad arbetsmetod en självdokumenterande effekt (Ulrich 

& Eppinger, 2012).  

Fasen består av sex steg i följande ordning (Ullman, 2010). 

 

1. Produktupptäckt 

2. Planering 

3. Produktdefinition 

4. Konceptframtagning 

5. Produktframtagning 

6. Produktsupport 

 

Då arbetet enbart ska ge ritningsunderlag till en befintlig produkt är det punkt två till fem som 

är aktuella av punkterna ovan. Dessa faser genomgås enligt vattenfallsmodellen, där varje fas 

avslutas innan nästa startar, se Figur 1. (Ullman, 2010). (Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

 

Information till arbetet hämtas från kurslitteratur, genom studier av redan existerande lösningar 

samt från webbaserade källor som kritiskt granskats. För att hantera arbetet på ett strukturerat 

sätt delas arbetet upp i ovanstående etapper och arbetas av enligt vattenfallsmodellen, se Figur 

1. Arbetet med utomhusskåpet grundas på en kravspecifikation som togs fram i början av 

arbetet tillsammans med Mauri Modin där varje punkt tagits fram via möten med DKPro. I 

kommande kapitel återfinns ytterligare metodbeskrivning. 

  

Figur 1 - Vattenfallsmodellen 
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3. Teoretisk referensram 
Som grund för examensarbetet har följande teorier utnyttjats för att strukturerat arbeta fram 

resultatet. 

 

 Verktyg för produktutveckling 
Det finns en mängd olika verktyg som kan användas i samband med produktutveckling. 

Nedanstående är de verktyg som varit relevanta för detta arbete. 

3.1.1. Gantt-schema 

Gantt-schemat är ett planeringsverktyg som visar uppgift och uppskattad tidsåtgång, se Figur 

2. Listat vertikalt ses arbetets planerade uppgifter, som tidsuppskattas i start- och stop punkter 

på en horisontell tidslinje. Schemat visar vilka uppgifter som är beroende eller oberoende av 

varandra, kan uppgift 2 starta innan uppgift 1 är klar? Under arbetets gång är det lätt att upptäcka 

vart arbetet ska vara genom att följa den horisontella tidslinjen till aktuell tidpunkt. 

 

 

Figur 2 - Gantt-Schema (projektmallar.se, 2016) 

3.1.2. Konkurrensanalys 

Vid en konkurrensanalys studeras olika konkurrenter inom området för att se hur de sköter 

hanteringen av motsvarande produkter. Är produkterna likvärdiga eller ska det läggas ner mer 

arbete? En konkurrensanalys bör även granska relevanta saker runt om produkten som om dessa 

har likvärdiga eller bättre garantivillkor? Hur ser konkurrenternas emballage ut? (Österlin, 

2012) 

 

3.1.3. Kravspecifikation 

Det finns en mängd faktorer som hänsyn ska tas till under framtagningen av en produkt. För att 

ge en bra överblick av allt som ska ingå görs en kravspecifikation. Kravspecifikationen sorterar 

upp de krav som produkten måste uppfylla för att satisfiera kunderna. Vilka funktioner ska 

ingå? Vad ska produkten kunna göra? Samtliga av produktens egenskaper skrivs upp och kan 

bland annat rangordnas för att ge den överblick som krävs (Österlin, 2012). Utan en 

kravspecifikation är det lätt att projektet styr åt fel håll och att kundernas krav inte uppfylls 

(Ullman, 2010).  
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3.1.4. Funktionsanalys 

Funktionsanalysen visar produktens huvudfunktion, för att sedan dela ner detta till 

delfunktioner som ser till att uppfylla huvudfunktionen. Delfunktionerna är direkt länkade till 

huvudfunktionen, tas en delfunktion bort ska huvudsyftet inte kunna uppnås (Österlin, 2012). 

Utefter huvudfunktion och delfunktioner finns stödfunktioner som inte är direkt länkade till att 

uppfylla huvudfunktionen. Dessa kan vara säkerhetsrelaterade funktioner. De bör vara där för 

att produkten ska vara attraktiv för konsumenter men de tjänar inte till att huvudsyftet uppnås 

(Österlin, 2012). 

 

3.1.5. Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att få fram många olika koncept. Metoden är bäst tillämpad i en 

grupp men fungerar även för enskilda personer. Målet är att fokusera på en av produktens 

funktioner för att sedan komma på så många idéer som möjligt. Ingen hänsyn ska tas till hur 

bra eller hur dålig idén är, utan alla idéer ska noteras. Det är viktigt att dela med sig av tankar 

då det kan trigga andra gruppmedlemmar. Brainstorming resulterar ofta i flertalet dåliga idéer, 

men i mängden kan det ofta finnas ett fåtal idéer som är bra (Ullman, 2010). 

 

3.1.6. Konceptutvärdering 

I konceptgenereringen är målet att välja ut ett koncept av de som togs fram i 

konceptgenereringen. Då koncepten från konceptgenerering ofta är enkla skisser och 

obearbetade idéer är det svårt att göra bra val med den information som finns tillgänglig 

(Ullman, 2010). 

 

3.1.7. För- och nackdelsanalys 

En för- och nackdelsanalys är ett dokument där konceptens för- och nackdelar listas och rankas. 

Ett upplägg kan vara två dedikerade kolumner där för- och nackdelar fylls i för de aktuella 

koncepten, sedan poängsättas för- och nackdelarna för att rankas. Listan kan förenklas genom 

att eliminera faktorer av lika värde. Slutligen kan ett ledande koncept urskiljas (Ullman, 2010). 

 

3.1.8. CAD 

Cad program låter designern skapa solida modeller av den planerade produkten digitalt. Direkt 

i datorn kan detaljen förses med material så vikt och annan nödvändig information kan ses. 

Detaljer som skapas kan sammankopplas till en assembly där det går att förutse hur detaljerna 

samspelar med varandra (Ullman, 2010). Många av dessa program har även en funktion för att 

skapa ritningar eller sammanställningsritningar direkt från den aktuella detaljen (Österlin, 

2012). 

 

3.1.9. Solid Works – Sheet Metal 

Med Solid Works verktyg Sheet Metal är det möjligt att bearbeta detaljer på det sätt plåtar 

bearbetas. Vanliga plåtverktyg som bockning finns tillgängligt för att enkelt formge detaljen. 

Plåttjocklek, radier och andra faktorer kan ställas in och även en kostnad för detaljen kan 
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beräknas. När detaljen är färdig kan den plattas ut för att se totalmåtten för plåten som behövs 

för tillverkningen (Dassault Systémes SolidWorks Corporation, 2015). 

 

3.1.10. Solid Components 

Solid Components är en databas med CAD-ritningar. Genom att söka igenom databasen kan 

leverantörer hittas tillsammans med 3D-modeller av produkten, vem som helst kan registreras 

på databasen som nås på www.solidcomponents.com.  

 

3.1.11. DFM – Design for manufacture 

Komponenter som designas måste gå att tillverka. Målet med DFM är att välja rätt 

tillverkningsprocess för komponenten samt se till att komponenten är optimerad för just den 

processen. För varje process finns det riktlinjer som bör följas för bästa resultat och för att 

minimera spill vid tillverkning (Ullman, 2010). 

 

3.1.12. DFA – Design for assembly 

Komplicerade produkter som består av ett flertal komponenter tar tid att montera, minskas 

denna tid ner kan pengar sparas. Målet med DFA är att förenkla produkten genom att redan i 

designfasen ta hänsyn till den kommande monteringen. Detta kan göras genom att minska 

antalet komponenter samt att designa komponenter så de inte är problematiska att sammanfoga. 

Monteringsoperationen kan variera mellan produkter, men huvudsakligen består operationen 

av att, a) hämta komponenter från lager, b) sortera komponenter, och c) sammanfoga 

komponenter. Dessa steg är inte alltid tidskrävande, det varierar från tillverkare till tillverkare. 

DFA bör därför enbart appliceras då monteringstiden är så pass tidskrävande att den bidrar till 

märkbara prisökningar av produkten (Ullman, 2010).  

 

3.1.13. IP-klassificering 

IP-klassificering indikerar hur väl elektronisk utrustning är skyddad mot damm och vatten. IP 

står för International Protection och följs av två siffror. Första siffran indikerar skyddsklass mot 

föremål och andra siffran indikerar skyddsklass mot vatten (Aura Light International, 2016) 

Första siffran 

0 – Inget skydd 

1 – Skydd mot föremål större än 50 mm. 

2 – Skydd mot föremål större än 12 mm. 

3 – Skydd mot föremål större än 2,5 mm. 

4 – Skydd mot föremål större än 1 mm. 

5 – Skydd mot damm. 

6 – Dammtät. 

 

Andra siffran 

 0 – Inget skydd 

 1 – Skydd mot vattendroppar 

http://www.solidcomponents.com/
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 2 – Skydd mot vattendroppar. Lutande utrustning upp till 15° från normal bruksvinkel. 

 3 – Skydd rinnande vatten. Lutande utrustning upp till 60° från normal bruksvinkel. 

 4 – Skydd mot rinnande vatten oavsett vinkel. 

 5 – Skydd mot spolande vatten. 

 6 – Skydd mot kraftig spolande vatten. 

 7 – Skydd mot kort exponering under vatten. 

 8 – Skydd mot långvarig exponering under vatten. 

(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, u.d.) 

 

 Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur arbetet genomförts och hur tidigare beskrivna teorier applicerats. 

 

3.2.1 Planering 

För att få en överblick av projektets alla delar samt vilken tidsåtgång dessa delar skulle uppta 

skapades ett ganttschema. Schemat specificerade uppgift och planerad tid i veckor denna skulle 

ta. Ganttschemat nedan visar uppgift på Y-axeln och tidslinje på x-axeln, se Bilaga 

Ganttschema. 

 

3.2.2. Konkurrensanalys 

För att se konkurrerande produkter gjordes en konkurrensanalys. Som svenska konkurrenter 

mot utomhusskåpet kunde ClearChannel och Smart Media Solutions identifieras. Dock fanns 

ingen information kring deras skåp tillgänglig. Information hittades däremot från Armagard, en 

Amerikansk tillverkare. Armagard hade en mängd skåp tillgängliga med bilder både in-och 

utvändigt, se Figur 3, (Armagard, u.d.). 

 

 

Figur 3 - Armagards utomhusskåp (Armagard, u.d.) 
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Bilderna visar modell PDS-47-TO-P från Armagard. Skåpet är anpassat för en 47” skärm, kan 

reglera värme och är IP54 klassificerat. Bilderna visar att skåpets klimat regleras av 4 fläktar 

samt en mindre klimatanläggning fäst nedtill (Armagard, u.d.).  

 

3.2.3. Funktionsanalys 

Två funktionsanalyser gjordes för att få en överblick av samtliga funktioner som ska ingå i de 

två produkterna. Analyserna visar huvudfunktioner, hur dessa uppnås via delfunktioner och de 

stödfunktioner som finns med, se Figur 4. 

 

Figur 4 – Funktionsanalys för utomhusskåp.. 

3.2.4. Kravspecifikation 

Kravspecifikationen baseras på krav från DKPro samt från funktionsanalysen. Kraven kommer 

som absoluta krav och önskvärda krav. Kravspecifikationen användes ofta som riktlinje för att 

kunna arbeta effektivt med arbetet.  

Absoluta krav: 

 Rymma TV med tillverkarens rekommendationer på marginaler 

 Ett lås för hela skåpet 

 Designkrav – Form av ett rätblock 

 Medge åtkomlighet för samtliga interna komponenter 

 IP54-klassificering 

 Bibehålla en innertemperatur av 0-40 C° 

 Motstå belastningar på 4,699kN. 

 TV-apparaten ska vara placerad 1700mm från marken från TV-apparatens mittpunkt 

mätt 

 Delar för tillverkning ska kunna formges via bockning, kapning, svarvning eller 

svetsning 

 

Önskvärda krav: 
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 Lås placerat på sidan 

 Skåpet ska kunna levereras på enbart en pall 

 Delar ska skapas av plåtar med max storlek 1250 x 2500 mm 

 

3.2.5. Konceptgenerering 

 

Innan brainstormingen påbörjades skapades riktlinjer mot utomhusskåpet för att begränsa 

möjliga modeller. Ett av DKPros krav på skåpets utseende var att det skulle vara i rektangulär 

form, inga utstickande detaljer, se figur 5. Anledningen till detta var att det var denna form 

kunder främst efterfrågade. Ytterligare ett krav var att TV-skärmens mittpunkt skulle vara 

1700mm ovan mark. Dessa krav gjorde att skåpet blir minst 2385mm högt med en Samsung 

OM55D-W inklusive avståndsrekommendationer.  

 

Figur 5 - Övergripande design utomhusskåp. 

 

Bockning 

DKPro använder en lokal plåtfirma för bockning. Möjlighet att bocka detaljer kan skilja mellan 

olika företag beroende på vilken typ av maskiner som finns till hands. För bockning av detaljer 

mot DKPro gäller följande. 

 

 I skåror måste minst 45 vinkel lämnas fritt för att ge plats till bockningsverktyget.  

 Inre bockningsradier måste minst vara lika med plåttjockleken.  

 Avståndet mellan bockningar måste minst vara 6x plåttjocklek. 

Se Figur 6. 
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Figur 6 – Villkor för bockning. 

Då DKPro vill ha ritningsunderlag för eventuell produktion av produkterna följdes 

bockningskraven som absoluta krav. 

 

Infästning 

Som första steg i framtagandet av skåpkoncept bestämdes infästning. DKPro och konkurrenter 

använder betongfundament som infästning för utomhusskåp. Det negativa med 

betongfundament är arbetet som krävs (Krinner, u.d.), samt att kostnaden för ett 

betongfundament är en väsentlig del av skåpets totalkostnad. Med efterforskning och ett 

välplacerat reklaminslag föll dock tankarna på markskruvar. 

Markskruv är en snabbinstallerad och kostnadsvänlig lösning. Skepsis fanns dock kring hur 

pass bra markskruvarna satt i marken. Skåpet kommer påfrestas av vindkrafter, men hänsyn bör 

även tas till andra krafter. Exempelvis en pålagd kraft, som lasten från en person som lutar sig 

mot skåpet och i värsta fall dessa laster kombinerat, se avsnitt beräkningar. Säljare av 

markskruv granskades och en skruvserie från tyska Krinner hittades hos en svensk återförsäljare 

med installatörer runt om i landet. 

Prisuppgifter kom efter kontakt med den svenska återförsäljaren vilket fastställde att 

markskruven var ett kostnadseffektivare alternativ, där infästning med markskruv beräknades 

landa på 1/6 av priset för infästning med betongfundament. Utefter detta valdes markskruv som 

infästning för kommande skåpkoncept. 

Uppdelning av skåp 

Skåpets komponenter begränsas storleksmässigt via leveransmöjlighet samt av max plåtstorlek. 

I enklaste fall ska skåpet bestå av ett bakstycke och en dörr för att få så få tätningsområden samt 

bearbetningsområden som möjligt.  Detta är dock inte möjligt om kravet ”skärmens mittpunkt 

ska placeras 1700 mm ovan mark” ska uppfyllas samt om tillverkning av skåp sker hos 

plåtfirman DKPro idag använder. Om skärmens mittpunkt ska sitta 1700 mm upp, kommer 

skåpets minsta möjliga höjd bli 2385mm.  

Begränsningen av plåtstorlek tillåter att komponenter tillverkas med plåtar med max storlek 

1250x2500 mm, med bockning för djup 2x200 mm blir då max höjd 2100 mm. Begränsningen 
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av max pallstorlek för leverans är 1200x800x2000 mm. Dessa begränsningar resulterar i att 

skåpet måste delas av i mindre delar, se Figur7.  

 

Figur 7 - Grön volym illustrerar en pallstorlek. 

Delas skåpet i mindre delar kan även skåpets övre del användas separat vid vägginstallationer 

om ventilationen modifieras, se Figur 8. I exemplet nedan finns en utbyggnad nedtill för att 

rymma nödvändiga komponenter för kylning. 

 

 

Figur 8 - Separat överdel med exempel på modifikation för ventilation. 

Valet blev att dela skåpet i en över- och underdel, med mål att överdelen enbart rymmer skärm 

med avståndsrekommendationer. Detta medförde att ett skåp kan levereras på en halv pall med 

måtten 800x600x1500mm. Vilket sänker transportkostnader och låter skåpet få fler 

användningsområden, se Figur 9. 
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Figur 9 - Grön volym illustrerar en halv pallstorlek. 

 

Brainstorming 

Brainstormingen skedde med nya konceptupplägg veckovis tillsammans med 

avstämningsmöten med Mauri Modin på DKPro. Brainstormingen skedde en gång i veckan, 30 

minuter per gång, under totalt 5 veckor där nya koncept levererades varje vecka. Vid mötena 

diskuterades för- och nackdelar med koncepten, denna information fördes vidare vid arbetet 

med nya koncept för att ständiga förbättringar skulle ske. 

Då skåpet är en invecklad produkt levererades varje koncept med fullständiga CAD – ritningar 

av samtliga komponenter för att ge en bra helhetsbild. De största problemen var hur dörrarna 

skulle fungera, samt hur tätning mellan komponenter skulle skötas.  

 

3.2.4.1. Koncept 

Följande koncept gäller skåpets dörrar. Båda dörrarna planeras använda samma funktion för 

öppning samt tätning för att underlätta tillverkningen. 

 

Dörrkoncept 1 

För att slippa användning av gångjärn, som kan vara svåra att passa in vid tillverkning kom det 

första dörrkonceptet som en löstagbar dörrvariant där fasta rundstavar nedtill höll dörren på 

plats, och dörren låstes fast med hjälp av fjädrade rundstavar upptill. Skulle dörren öppnas 

trycks denna upp och vinklades ut då de fasta rundstavarna nedtill fungerade som gångjärn, 

sedan lyfts hela dörren av, se Figur 10. 
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Figur 10 - Dörrkoncept 1 

Dörren skulle inte behöva fler externa komponenter för att fungera, utan det räckte med 

utskärningar i skåpet för att tillåta funktionen, se Figur 11. 

 

Figur 11 - Fästpunkt för dörrkoncept 1. 

 

Dörrkoncept 2 

Dörrkoncept 2 var en vidareutveckling av dörrkoncept 1. Till att börja med bockades sidorna 

för att styva upp dörren, vilket även tillåter dörren att överlappa skåpet som i sin tur kan ge nya 

tätningsmöjligheter. Dörrfästena kortades av och gjordes till enskilda delar då användandet blir 

mer universellt samt att mindre material går åt, se Figur 12. 
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Figur 12 - Dörrkoncept 2. 

 

Dörrkoncept 3 

För att minska antalet delar mot fjäderlösningen skapades dörrkoncept 3. Fortfarande tas dörren 

loss vid öppnande, rundstången nedtill ser till att dörren är ledad och kan vinklas ut för att det 

ska vara möjligt att greppa dörren vid öppning. En kanal är skapad runt hela dörren, för att 

avleda vatten. Denna kanal utnyttjas även av fästena till rundstången, se Figur 13. 

 

Figur 13 - Dörrkoncept 3. 

För att låsa dörren trycks den in mot skåpet, där en list pressas samman mot den plana inre ytan, 

och en fjädrad låshake fälls över en platta, se Figur 14. 
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Figur 14 – Fästpunkt för dörrkoncept 3. 

 

Dörrkoncept 4 

Ytterligare ett koncept gjordes, detta baserat på dörrkoncept 3. Detta koncept använde gångjärn 

istället för att dörren lyfts av vid öppning. Formen är densamma men vattenkanalens geometri 

utnyttjas nu av gångjärn, se Figur 15.  

 

Figur 15 - Dörrkoncept 4. 

 

Följande koncept gäller skåphalvorna: 

Skåpkoncept 1 

Det första skåpet var anpassat för dörrkoncept 1 och 2, den övre skåphalvan rymmer skärmen, 

och är placerad rakt över underdelen. I övergången mellan skåphalvorna finns en axialfläkt 

placerad över en värmefläkt för att ge luftcirkulation. Överdelens sidor är bockade så att dörren 

ska överlappa och pressa en list för att hålla tätt, se Figur 16.  
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Figur 16 - Skåpkoncept 1. 

 

Skåpkoncept 2 

Skåpkoncept 2 var liknande koncept 1 till form. Det som utvecklades närmare här var 

övergången mellan över- och underdel. Underdelen gjordes mindre för att kunna passa in 

innanför överdelen och på så sätt ge en överlappning. Underdelens topp var försedd med en U-

list som klämdes mellan halvorna. Denna överlappning låstes med beslag som skruvades mot 

varandra via gängade rundstänger som i sin tur såg till att skåphalvorna pressades ihop mot de 

inringade områdena, se Figur 17. 

 

Figur 17 - Skåpkoncept 2. 

 

Skåpkoncept 3 

Skåpkoncept 3 var designat för att användas med dörrkoncept 3. Skåphalvorna bestod av rakare 

former och påsvetsade plåtlister agerade som tätningsytor mot dörren, se Figur 18.  Listerna 

svetsas samman och planslipas i varje skarv för att ge en plan och tät finish där en gummilist 

kan klämmas mellan skåp och dörr. 
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Figur 18 - Skåpkoncept 3. 

Sammanfogningen mellan skåphalvorna skedde genom överlappning av den övre halvan, som 

innehåll påsvetsade plåtlister, som i sin tur pressades mot undre halvan med en gummilist 

placerad mellan skåphalvorna, se Figur 19. Axialfläkten är placerad i det undre skåpet för att 

blåsa upp i det övre skåpet, luftflödet fokuseras mot TV-skärmens front genom den bockade 

ytan i 45° vinkel. 

 

Figur 19 - Sammanfogning skåpkoncept 3. 

 

Skåpkoncept 4 

Skåpkoncept 4 innehöll inga stora ändringar från skåpkoncept 3. Skåpet anpassades mot 

dörrkoncept 4 och små justeringar gjordes för att tillåta gångjärnsfunktionen, se Figur 20. 

Axialfläkten flyttades upp till övre skåphalvan för att ge plats till andra värmereglerande 

komponenter i undre skåphalvan.  
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Figur 20 - Skåpkoncept 4. 

Undre skåphalvan innehåller en avdelningsplåt för avdela det tomma utrymmet eftersom det är 

onödigt att kyla/värma upp den extra volymen. Bottnen är sammanfogad med en tjockare 

bottenplatta där markskruvarna går in i rör kopplade mot avdelningsplattan. Rören är försedda 

med 8 gängade hål, 4st på 2 nivåer, för att kunna justera skåpets position i förhållande till 

markskruven om skruvarna skulle hamna snett i infästningen, se Figur 21. 

 

Figur 21 - Justering, skåpkoncept 4 
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För att låsa skåpet finns en låscylinder placerad på sidan av övre halvan. Låset tillåter övre 

luckan att öppnas. När väl övre luckan är öppen kan en bygel nås för att inifrån låsa upp undre 

skåphalvans dörr, se Figur 22. 

 

Figur 22 - Lås, skåpkoncept 4. 

Kylning samt uppvärmning av skåpet sker via en termostatstyrd axial eller värmefläkt. Kalluft 

sugs in utifrån eller så värms befintlig luft upp vid behov. Ventilationsgallren är skyddade via 

plåtkåpor och filter för att förhindra intrång av vätska och damm, se Figur 23. 

 

Figur 23 - Ventilation, skåpkoncept 4. 

3.2.5. Konceptutvärdering 

När konceptgenereringen var slutförd granskades koncepten för att välja ett av dessa att arbeta 

vidare med. En enklare för- och nackdelsanalys gjordes där koncepten listades upp med för- 

respektive nackdelar. Fördelarna summerades för att se vilket koncept som hade flest, även 

nackdelarna granskades för att säkerställa att ledande koncept inte innehöll ohanterliga brister. 

Analysen visade det ledande konceptet och skåpkoncept 4 valdes, se Bilaga För- och 

nackdelsanalys.  
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 Produktframtagning 
Efter konceptutvärderingen utvecklades det valda konceptet till ett färdigställt produktförslag. 

Detta kapitel hanterar områdena ritningar, temperaturreglering, lastberäkningar, övriga 

komponenter och material. 

Ritningar 

Ett av projektarbetets mål var att leverera ritningsunderlag på produkten. Vissa komponenter 

används sedan tidigare av DKPro och till dessa görs inga ritningar. Ritningarna gjordes i Solid 

Works och granskades av DKPro. Stora delar som skåpbaksidor delades upp i en 

bockningsritning samt en detaljritning. Slutligen gjordes sammanställningsritningar med 

tillverkningsinstruktioner. 

Totalt gjordes 31 ritningar för skåpet med sammanställningsritningar inräknat. 

 

Temperaturreglering 

Hantering av kyla 

För att reglera skåpets temperatur är skåpet försett med termostater, fuktmätare och fläktar. En 

värmefläkt värmer skåpet vid behov och en axialfläkt kyler skåpet vid behov. Val av värmefläkt 

skedde utefter kapacitetsberäkningar på OEM Automatics hemsida (OEM Automatic, u.d.). 

Angivna värden var följande: 

 

Hela skåpets dimension tas inte med i beräkningen då inte hela skåpet behöver värmas. 

Beräkningen sker på mått ovanför avdelningsplåten i undre skåphalvan. 

Skåpet anges som fristående skåp, då det är den mest utsatta positionen mot kyla (OEM 

Automatic, u.d.). 
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Materialet är målad plåt, då skåpet är konstruerat av plåt som kommer målas svart. 

Temperaturen är satt till lägst -30 °C, värdet är baserat på sverigekartor med 

månadsmedeltemperaturer från 2004 och framåt (SMHI, u.d.). Inga temperaturer lägre än -25 

°C hittades som medeltemperatur, hänsyn till att det rör medelvärden togs och minsta 

temperatur sattes till -30 °C. Vid sällsynta fall kan temperaturen sjunka ännu lägre, det är då 

möjligt att stänga av skärmen som kan ha en lagringstemperatur mellan -40 till +45 °C enligt 

tillverkaren. Tillskottseffekten är satt till 450 W, det är tillverkarens angivelse vid normal 

operation.  

Rekommenderad värmeeffekt beräknas uppgå till 694 W. 

Hantering av värme 

DKPro har sedan tidigare skåp anpassat för liggande TV-apparater. Luftvolymen är likvärdig 

den som skåpkoncept 4 har. Efter kontakt med OEM Automatic har dessa tidigare skåp 

rekommenderats fläktar med flödet 102m3/h, och DKPro har även krav på att fläktarna ska vara 

kullagrade för längre hållbarhet.  

Placering av fläktar 

Värme stiger, därför placerades värmefläkten i skåpets nedre del nära avdelningsplattan, se nr 

1 figur 28. Axialfläktens placering var mer problematisk, antingen skulle fläkten placeras upp- 

eller nedtill.  

Upptill 

Kyla kommer in upptill och sprids i skåpet då den kalla luften sjunker ned. Då kall luft sjunker 

ned stiger den varma luften. Eftersom inflödet är upptill finns risk att varmluften inte förs ut 

utan återigen pressas ned i skåpet av fläkten och den kalla luften som sjunker förs ut genom det 

undre ventilationsgallret. 

Nedtill 

Kyla kommer in nedtill och fylls på, luften åker inte ut genom undre ventilationsgallret eftersom 

fläkten konstant pressar in kalluften. Varmluften pressas ut upptill genom det övre 

ventilationsgallret.  

Valet blev att placera axialfläkten nedtill, se nr 2 Figur 24. 
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Figur 24 - Fläktpositioner och temperaturer. 

 

Beräkningar 

På skåpet beräknades först belastning på hela skåpet för att kunna bestämma markskruv, sedan 

beräknades last på övre halvan för att ta reda på vad för typ av skruv som behövdes vid 

sammanfogningen mellan skåphalvorna. 

Vid dimensioneringen av skåpet togs vindlast i beräkning plus en extra pålagd last i 

säkerhetssyfte. Den extra lasten kan vara en person som står lutad mot skåpet, i värsta fall kan 

dessa laster verka samtidigt. Efter tester sattes den pålagda lasten till 1700mm ovan mark och 

sattes till 200N.  

Vid beräkning användes rekommendationer från Eurokodhandboken – Allmänna grunder och 

laster EKS6, kap 6 – Vindlast. Vindlasten beräknas mot skåpets mittpunkt samt största yta, i 

detta fall fram eller baksida. Valda värden i kommande beräkningar är de mest extrema från 

Eurokodhandboken vilket återspeglar ett scenario värre än vad skåpet kommer utstå. 

Steg 1. Ta reda på referensvindhastighetens grundvärde Vb,0. Medelvindshastigheten skiljer sig 

beroende på vilket område i Sverige som är aktuellt, enligt Eurokodhandboken är högsta 

medelvindhastigheten 26m/s. Valt värde = 26m/s (Boverket, 2010). 

Steg 2. Ta reda på terrängtyp. Det finns förutbestämda värden baserat på hur skyddad 

konstruktionen kommer vara, se Figur 25. 
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Figur 25 – Terrängtyper (Boverket, 2010) 

Valt värde: Terrängtyp 0. 

Steg 3: Sista steget är att ta reda på det karakteristiska hastighetstrycket kN/m2. Se Figur 26.  

 

Figur 26 - Karakteristiskt hastighetstryck (Boverket, 2010). 

Valt värde: 0,84 kN/m2. 

Det karakteristiska hastighetstrycket som påverkar skåpet ligger på 0,84 kN/m2. Trycket 

belastar skåpets största plana area, alltså fram eller baksida, se Figur 27 för mått. 
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Figur 27 - Mått för beräkningar. 

Skåpets största plana area:   0,800𝑥2,416 = 1,9328𝑚2 

Vindlast:    1,9328𝑥0,84 = 1,623552𝑘𝑁 

Pålagd kraft:   0,2𝑘𝑁 

Momentberäkning, se Figur 27 för mått. Markskruvens mått X provas med mått från 

existerande markskruvar. Första testet sker med markskruv G-Series från Krinner med längden 

800mm.  

Test : X = 800mm. 

Moment kring punkt A:  0,8 𝑥 𝐹𝑚𝑎𝑟𝑘𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 0,2 𝑥 2,5 + 1,6235 𝑥 2,008 

   𝐹𝑚𝑎𝑟𝑘𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =
0,2𝑥2,5+1,6235𝑥2,008

0,8
= 4,699𝑘𝑁 

 

Totalt belastas markskruvarna med en belastning av 4,699kN. Konstruktionen kommer bestå 

av två markskruvar. Likvärdiga markskruvar klarar belastningar på 3,5kN styck i horisontalled 

(Sluta Gräv AB, u.d.). 3,5kN x 2 = 7kN vilket ger en säkerhetsfaktor på 1,4896, denna 

konfiguration skulle fungera.  

Nästa steg var att beräkna belastningen mellan skåphalvorna för att bestämma fästelement. 

Fortfarande är det samma krafter som påverkar skåpet. En pålagd kraft 1700mm ovan mark, se 

mått A Figur 28. Samt en vindlast placerad mitt på övre skåphalvan denna gång, se mått B Figur 
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28. Skruvarna kommer placeras mitt på tätningslisternas yta med ett mellanrum av 136mm, e 

Figur 28. 

 

Figur 28 - Mått, skåphalvor. 

Belastad area:  1428 𝑥 800 = 1,1424 𝑚2 

Vindlast:   1,1424 𝑥 0,84 = 0,959616 𝑘𝑁 

Pålagd last:   0,2 𝑘𝑁 

Moment kring punkten B:  0,136 𝑥 𝐹𝑆𝑘𝑟𝑢𝑣 = 0,2 𝑥 0,712 + 0,959616 𝑥 0,714 

   𝐹𝑆𝑘𝑟𝑢𝑣 =
0,2 𝑥 0,712+0,959616 𝑥 0,714

0,136
= 6,085 𝑘𝑁 

    

Fästelementen för att sammanfoga skåphalvorna måste motstå en belastning på 6,085 kN. Valt 

fästelement: 12st M8x16mm med sträckkraft 23,4kN. 

 

Övriga komponenter skåp 

Komponenter som ej tillverkas av DKPro ses som övriga komponenter. Till dessa hör TV-

skärm, gångjärn, skruvar, fläktar, markskruv och rutan till övre dörren.  

TV-skärm 

TV-skärm är förbestämd av DKPro, skärmen är av typ Samsung OM55D-W (Samsung, u.d.). 
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Presskruv 

Samtliga presskruvar valdes till M5 för att då kunna köpa större kvantiteter till fördelaktigare 

pris. Leverantör av M5 presskruv finns redan åt DKPro. 

Gångjärn 

Gångjärn till luckorna måste låsa luckorna i vertikalled, därför används överlappande 

sprintgångjärn som, se figur 29. Dessa ger ingen möjlighet att lyfta bort luckan utan att ha låst 

upp denna först.  

 

Figur 29- Sprintgångjärn 

Axialfläkt 

Axialfläkten skulle vara kullagrad och minst ha ett flöde på 102 m3/h. Fläktvalet blev en 

axialfläkt från Minebea som Elfa.se säljer, Art.nr.154-21-798. Fläkten är kullagrad och har ett 

flöde på 150m3/h. 

Värmefläkt 

Värmefläkten skulle uppfylla en effekt på minst 698W, valet blev fläkt Cirrus 80 som OEM 

Automatics säljer, effekten ligger på max 800W. 

Markskruv 

Markskruv för skåpet blev G-Series 800mm från Krinner då denna typ klarar beräknade 

belastningar och passar önskad infästningstyp.  

 

DFA – Design for assembly 

Den slutgiltiga produkten skulle ta hänsyn till DFA. Delar minskades ner i den mån det gick, 

istället fick komponenters form se till att önskad funktion uppfylldes. Fästelement 

standardiserades för att minimera antalet olika typer av fästelement som används, samt 

konstruerades vissa delar så att dessa gick att använda på mer än en position. 
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4. Resultat 
Ett produktförslag har tagits fram till DK Pro i form av ett TV-skåp för utomhusbruk. 

Produktförslaget levereras med ritningsunderlag, se Bilaga Ritningsunderlag.  

Utomhusskåpet är IP54 klassificerat och konstruerat för att exponera TV-skärmar av typ 

Samsung OM55D-W eller liknande i offentliga miljöer. Skåpet har totalmåtten 

2416x800x245mm, är konstruerat av Stål SS-1142-32 och är klimatreglerat. Skåpet är delat i 

två halvor för att underlätta transporter, men även för att övre delen ska kunna användas separat 

som vägghängd enhet, se Figur 30.  

 

Figur 30 - Resultat utomhusskåp. 

Två dörrar ger åtkomst till skåpets inre delar, se Figur 31. Övre dörren låses upp med ett 

nyckellås placerat på skåpets sida. Sprintgångjärn används som beslag för att hålla dörrarna på 

plats samt för att se till att dörrarna inte kan lyftas av utan att låsa upp skåpet. 
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Gångjärnet hålls på plats via en sprint, gångjärnshalvorna kan enbart säras om sprinten tas ur. 

Då gångjärnen enbart är åtkomliga från skåpets insida kan dessa enbart nås då skåpet är upplåst. 

 

Figur 31 – Resultat utomhusskåp. 
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Genom att öppna övre dörren ges åtkomst till låshaken som håller undre dörren stängd. Undre 

dörren kan därför enbart öppnas då den övre dörren redan är öppen, se Figur 32.  

 

Figur 32 – Undre skåpets låsmekanism samt genomskärning. 

Klimatregleringen sker genom en värmefläkt samt en axialfläkt som är termostatstyrda. Vid för 

hög eller låg temperatur reagerar en termostat som startar respektive fläkt, se Figur 33.  

 

Figur 33 – Fläktar. 
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Om övre skåphalvan ska användas som enskild enhet för vägghängda installationer behöver en 

mindre enhet som rymmer enbart dessa komponenter fästas under skåphalvan, se Figur 34. 

 

Figur 34 - Tillägg för övre skåphalva. 

Infästning mot mark sker med markskruv av typen rörskruv som även leder elkablar från skåpet 

till det markbundna elnätet, se Figur 35. Utomhusskåpet är dimensionerat mot att motstå 

vindhastigheter upp till 26m/s med en säkerhetsfaktor på 1,4. 

 

Figur 35 - Förberedd kabeldragning. 

Skåpet håller tätt mot regn genom att lister pressas mellan dörr och skåp samt mellan 

skåphalvor. Reglerbara plattor fästa på dörrarna ser till att justeringsmöjlighet finns om nya 
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lister av annan sort installeras eller om passningen måste efterjusteras, se Figur 36 och 37. 

Låshaken greppar den reglerbara plattan, önskas ett annat listtryck lossas plattan som förs  åt 

önskat håll och åter spänns fast på en ny position. 

 

Figur 36 - Justerbar bricka. 

 

Figur 37 - Svarta gummilister som pressas mellan plana ytor. 
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Sammanfogningen mellan skåphalvorna hålls tät genom att två plåtlister pressar en gummilist. 

De undre plåtlisterna är formade så vattnet inte kan ta sig in även om listen inte skulle fylla sin 

funktion, se Figur 38 och Figur 39. Sammanfogningen mellan halvorna består av 12st M8 

skruvar som pressar samman listen mellan skåphalvorna. 

 

Figur 38 - Genomskärning, tätning vid sammanfogning av skåphalvor. 

 

Infästningen sker med hjälp av markskruv typ G från Krinner, 800mm, se Figur 39. Skruven är 

ihålig och kan användas tillsammans med ett externt rör. Detta rör förs in i skruven och används 

som länk mellan skruv och skåp. 

 

Figur 39 – Marksruv. 



33 

 

Skåpet har anpassade fästen för markskruvarna. Markskruvarna med länkrör förs in i de 

anpassade fästena och spänns fast med skruvar som tillåter efterjustering av infästningsvinkel, 

se Figur 40. 

 

Figur 40 - Fästen för markskruv. 
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5. Analys 
De frågeställningar som utomhusskåpet och väggfästet stod inför var följande: 

 

Skåp 

 Vilken infästningstyp ska användas? 

 Hur ska skåpet öppnas för att möjliggöra åtkomlighet av interna komponenter? 

 Hur ska denna öppning kunna låsas med ett lås? 

 Hur ska denna öppning vara konstruerad för att hålla tätt? 

 

För infästning valdes markskruvar av typ Krinner G series 800 mm. Markskruvar är mer 

lätthanterliga än betongfundament och är billigare att använda. Skruven sammankopplas med 

ett rör som i sin tur passar in i det förberedda fästet i skåpets underdel. Det finns utrymme för 

felmarginal då mittenrörets position kan justeras i efterhand. 

För åtkomst till interna komponenter valdes två stycken gångjärnshängda dörrar. För att dörren 

inte ska kunna lyftas upp av obehöriga används sprintgångjärn där gångjärnets delar låser in sig 

vertikalt. Båda dörrarna är utrustade med brickor som kan justeras i sidled för att passa mot en 

låshake. Den övre dörren låses med ett nyckellås och den undre dörren kan enbart öppnas inifrån 

det övre skåpet.  

Dörrarna är konstruerade för att pressa en list mellan skåpet och dörren, trycket på denna list 

kan bestämmas genom att justera tidigare nämnd bricka. Övriga hål som ventilationshål 

skyddas av kåpor samt av vattenavvisande filter.  

 

Från kravspecifikationen skulle de absoluta kraven uppfyllas: 

Absoluta krav:  

 Rymma TV med tillverkarens rekommendationer på marginaler. 

 Ett lås för hela skåpet. 

 Designkrav – Form av ett rätblock. 

 Medge åtkomlighet för samtliga interna komponenter. 

 IP54-klassificering. 

 Bibehålla en innertemperatur av 0-40 C°. 

 Motstå belastningar på 4,7kN. 

 TV-apparaten ska vara placerad 1700mm från marken från TV-apparatens mittpunkt 

mätt. 

 Delar för tillverkning ska kunna formges via bockning, kapning, svarvning eller 

svetsning. 

 

Önskvärda krav 

 Lås placerat på sidan. 

 Skåpet ska kunna levereras på enbart en pall. 

 Delar ska skapas av plåtar med max storlek 1250 x 2500 mm. 
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Skåpet rymmer skärmen och följer skärmtillverkarens rekommenderade måttmarginaler, där 

skärmens mittpunkt sitter 1700 mm ovan mark, se Ritningsunderlag. Skåpet kan låsas med ett 

lås som är placerat på sidan, se Figur 24. Enligt krav är skåpet format som ett rätblock som med 

rätt infästning klarar belastningsfallet,  se kapitel Beräkningar. Samtliga delar som skall 

tillverkas av DK Pro kan formges via bockning, kapning, svarvning eller svetsning, se 

ritningsunderlag. Ett färdigt skåp kan levereras på enbart en pall, se Figur 11. 

Eftersom produkten enbart är i ritningsstadiet kan inte IP54-klassificering eller 

temperaturregleringen testas. Men med de åtgärder som tagits mot vätskeintrång samt 

temperaturer anses kraven vara uppfyllda. Övriga krav samt önskvärda krav är uppfyllda. 

 

Slutsatser och rekommendationer 

Mål med projektarbetet 

Målet med projektarbetet var att ta fram nya idéer i form av ett utomhusskåp till DK Pro och 

leverera detta med ritningsunderlag. Produktidén och ritningarna som levererats har mottagits 

väl av DK Pro och målet anses vara nått.  

 

Rekommendationer 

Skåpet är dimensionerat mot att klara hårda vindar i utsatta områden som kustlandskap plus 

marginal för extra belastning. Priset kan hållas lägre om positionen för skåpet är förutbestämd, 

det går då att göra om vindberäkningarna som kan ge mer fördelaktiga värden om skåpet 

kommer stå mer skyddat eller om höga vindhastigheter är ovanligt i det specifika geometriska 

området. Fördelaktigare värden ger mindre markskruvar vilket sänker priset.  

Sammanfogningen av skåpet sker med 12st M8 skruvar vilket är en överdimensionering. Att 

använda flera skruvar än lasten kräver vid den typen av sammanfogning kan vara bra då en 

plåtlist inte alltid är 100% rak. Med mindre mellanrum mellan skruvarna tvingas eventuella 

ojämnheter bort och listen håller tätt mot fukt.  

Användandet av just M8 är också en överdimensionering och det är inte på grund av 

belastningen M8 skruvar används. Vid montage av skåpdelarna kan det vara svårt att nå in till 

alla områden med skruv och mutter, därför valdes större skruvar samt muttrar för att dessa är 

lättare att greppa och arbeta med då arbetsytan inte alltid är synlig. 

 

Arbetet 

Arbetsprocessen har varit konstant sedan projektstart. Planerad tidsåtgång var 20 timmar i 

veckan vilket inte alltid behövdes för aktuell veckas aktivitet. Arbetet har tack vare 

strukturerade arbetsmetoder gått relativt oproblematiskt fram och enbart mindre hinder har 

stötts på. Då projektet sträckt sig under en lång period valdes att lägga mycket tid på 

konceptgenerering för att inte välja första idén som dök upp. Med så pass lång 

konceptgenerering kom mycket lärdom om stativen vilket ledde till att nya, bättre koncept 

snabbare kunde tas fram. Mycket hjälp har fåtts från frekventa möten med Mauri på DK Pro 

där tid sparats in genom bra vägledande, vilket gett nya synsätt och förbättringar på produkten. 



36 

 

6. Litteraturförteckning 
Armagard, u.d. www.armagard.com. [Online]  

Available at: http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/9095-7914103.jpg 

[Använd 03 Maj 2016]. 

Armagard, u.d. www.armagard.com. [Online]  

Available at: http://www.armagard.com/sunlight-readable-digital-signage/sunlight-readable-

digital-totem.html 

[Använd 03 Maj 2016]. 

Aura Light International, 2016. http://noral.se. [Online]  

Available at: http://noral.se/sv/dokumentation/kapslingsklassning 

[Använd 03 Maj 2016]. 

Boverket, 2010. Eurokodhandboken - allmänna grunder och laster EKS6. 1 red. 

u.o.:Boverket. 

Dassault Systémes SolidWorks Corporation, 2015. SolidWorks Sheet Metal. Waltham: 

Dassault Systémes SolidWorks Corporation. 

Dassault Systémes SolidWorks Corporation, 2015. SolidWorks Simulation. Waltham: 

Dassault Systémes SolidWorks Corporation. 

Emhart Teknologies, 2014. www.emhartmedia.com. [Online]  

Available at: http://www.emhartmedia.com/upload_img/SCF_SE.pdf 

[Använd 14 Maj 2016]. 

ESSVE tech, 2015. www.essve.se. [Online]  

Available at: http://www.essve.com/se/ESSVE-Tech-new/Produktsegment/Assembly-

Solution/Presskruv/ 

[Använd 14 Maj 2016]. 

Krinner, u.d. http://www.schraubfundamente.de/. [Online]  

Available at: 

http://www.schraubfundamente.de/fileadmin/user_upload/downloads/produktkataloge/PK_ko

mplett_zur_Ansicht_englisch_ohne_VDT_menu.pdf 

[Använd 14 Maj 2016]. 

OEM Automatic, u.d. http://www.oemautomatic.se. [Online]  

Available at: http://www.oemautomatic.se/Produkter/El-

skap/Klimatreglering/Kapacitetsberakning_varme/Kapacitetsberakning_av_varmeeffekt_for_

klimatreglering_av_apparatskap/1841269-516555.html 

[Använd 17 Maj 2016]. 

projektmallar.se, 2016. www.projektmallar.se. [Online]  

Available at: http://www.projektmallar.se/_media/grafik/screen_shot_2012-10-

10_at_11.32.10_am.png 

[Använd 3 Maj 2016]. 



37 

 

Samsung, u.d. http://displaysolutions.samsung.com. [Online]  

Available at: http://displaysolutions.samsung.com/products/lfdProducts/376 

[Använd 26 Maj 2016]. 

Sapa Profiler AB, 2009. Handbok för konstruktörer. u.o.:Sapa Profiler AB. 

Sluta Gräv AB, u.d. www.slutagrav.se. [Online]  

Available at: www.slutagrav.se 

[Använd 10 Maj 2016]. 

Smart Media Solutions, 2012. www.smartmediasolutions.se. [Online]  

Available at: 

http://www.smartmediasolutions.se/Global/Products/Screens/SMS_Multi_Display_Wall_plus

/PW010020_sms_mdw_plus_sve.pdf 

[Använd 03 Maj 2016]. 

SMHI, u.d. www.smhi.se. [Online]  

Available at: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur 

[Använd 17 Maj 2016]. 

SSAB, 2011. Plåthandboken. 2 red. Borlänge: SSAB. 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, u.d. https://www.sp.se/. [Online]  

Available at: https://www.sp.se/sv/index/services/ip/Sidor/default.aspx 

[Använd 03 Maj 2016]. 

Ullman, D. G., 2010. The Mechanical Design Process. 4:e red. New York: McGraw-Hill. 

Ulrich, K. T. & Eppinger, D. S., 2012. Oriduct Design and Development. 5:e red. New York: 

McGraw-Hill. 

Vesastandard.se, u.d. www.vesastandard.se. [Online]  

Available at: http://www.vesastandard.se/ 

[Använd 19 Maj 2016]. 

Österlin, K., 2012. Design i fokus. 3:2 red. Malmö: Liber. 

 

  



38 

 

7. Bilagor 
 Ganttschema 
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 Konkurrensanalys 
Armagard 

http://www.armagard.com/sunlight-readable-digital-signage/sunlight-readable-digital-

totem.html 

Ip54 klassificerat utomhusskåp anpassat för 47” skärm. Rutan har en ”anti-glare” film som 

förbättrar sikten in i skåpet vid direkt solljus.  

 

http://www.armagard.com/sunlight-readable-digital-signage/anti-glare-totem-digital-

signage.html 

Ip54 klassificerat utomhusskåp anpassat för 55” skärm. Återigen ”anti-glare” film på rutan.  

 

  

http://www.armagard.com/sunlight-readable-digital-signage/sunlight-readable-digital-totem.html
http://www.armagard.com/sunlight-readable-digital-signage/sunlight-readable-digital-totem.html
http://www.armagard.com/sunlight-readable-digital-signage/anti-glare-totem-digital-signage.html
http://www.armagard.com/sunlight-readable-digital-signage/anti-glare-totem-digital-signage.html
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 Kravspecifikation 
 

Utomhusskåp 

Utomhusskåpet kommer stå utomhus och ska klara väder och vind. DKPro vill att formen ska 

vara rektangulär utan några större avvikelser. Helst inga onödiga detaljer på framsidan. Det 

måste gå att nå komponenter i skåpet samt stänga in och skydda dessa. För att 

betraktningsvinkeln ska vara bra för den större skaran vill DKPro att skärmens mittpunkt 

placeras 1700 mm ovan mark. Delar ska främst kunna tillverkas hos den lokala plåtfirman. 

Följande krav ska uppfyllas: 

 Rymma TV med tillverkarens rekommendationer på marginaler 

 Ett lås för hela skåpet 

 Designkrav – Form av ett rätblock 

 Medge åtkomlighet för samtliga interna komponenter 

 IP54-klassificering 

 Bibehålla en innertemperatur av 0-40 C° 

 Motstå belastningar på 4,699kN. 

 TV-apparaten ska vara placerad 1700mm från marken från TV-apparatens mittpunkt 

mätt 

 Delar för tillverkning ska kunna formges via bockning, kapning, svarvning eller 

svetsning 

 

Följande krav bör uppfyllas: 

 Lås placerat på sidan 

 Skåpet ska kunna levereras på enbart en pall 

 Delar ska skapas av plåtar med max storlek 1250 x 2500 mm 
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 För- och nackdelsanalys 
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 Material 
Följande är värden för material SS-1142-32. 

 

 

 

 Ritningsunderlag 
Utomhusskåp
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