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Abstract

Prestudy for an automated solution of assembling
windows in prefabricated housing construction

Vincent Andersson

The aim of the study is to evaluate the possibilities in implementing 
an automated solution for the window assembly in prefabricated housing 
production as well as to formulate a layout for such a system. Data 
collection have mainly been performed through literature studies, 
interviews and by the study of provided documentation.

The factory in which the suggested cell is to be placed is located in 
Skaraborg, Sweden, where the main output consists of wall components. 
The designated area for the robot cell is around 36 square meters. The 
main task of the system is to assembly four wooden joists together 
with a window. Several problems have been identified such as windows 
sometimes arriving at an undesired orientation as well as a high 
payload due to the dimensions of larger window components.

A layout with the robot fixated in the middle of the cell has been 
recommended. Software such as Solidworks and RobotStudio have been 
used to model and simulate different layout concepts. The suggested 
layout has a cycle time of about four minutes as well as a initial 
investment cost of about 1.22 million Swedish crowns.
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Sammanfattning 
Studien är gjord för att utvärdera möjligheterna bakom att implementera en automatiserad 
lösning för delar av fönstermonteringen inom prefabricerad husproduktion och för att 
därefter även formulera ett förslag för ett sådant system. Datainsamling har i huvudsak skett 
genom litteraturstudier, intervjuer samt dokumentinsamling. 
 
Fabriken där den föreslagna robotcellen är tänkt att vara placerad är belägen i Skaraborg, där 
den huvudsakliga produktionen består av väggkomponenter. Den designerade arean för 
robotcellen är omkring 36 kvadratmeter. Robotcellen ämnar montera ihop fyra reglar in 
tillsammans med ett fönster. Flertalet problem har identifierats som exempelvis att fönster 
ibland anländer felorienterade samt en hög belastning för de större fönstervarianterna. 
 
En layout med en robot fixerad i mitten av en cell har rekommenderats. Mjukvara som 
Solidworks och RobotStudio har utnyttjats för att modellera samt simulera studiens utvalda 
layoutförslag. Förslagets cykeltid uppgår till lite under fyra minuter och har en initial 
investeringskostnad på omkring 1,22 miljoner kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: automatisering, fönstermontering, prefabricerad produktion 
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Förord 
Studien är gjort gjord utförd som ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i 
maskinteknik vid Uppsala Universitet. Arbetet har utförts hos Skövdevillan AB där handledare 
på företaget har varit Fredrik Cronberg. Matías Urenda Moris vid Uppsala Universitet har 
under studien haft rollen som ämnesgranskare. Fredrik Johansson vid ITC har även bistått med 
handledning och goda råd. 
  
 
Jag vill rikta ett tack till samtliga inblandade. 
 
Uppsala, Maj 2019 
 
Vincent Andersson   
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Begreppsförteckning 
 
CAD – Computer Aided Design. Avser utvecklandet av produkter och ritningar då denna sker i 
digital form genom särskilt avsedd mjukvara. 
 
Prefabrikation – Avser produktion där komponenter förtillverkats i fabrik för att sedan 
monteras vid produktens avsedda plats. Används bland annat inom husbyggnation där delar 
av byggnadens huvudkomponenter som exempelvis väggar och liknande förtillverkats i fabrik. 
 
Robotcell – Arbetsytan där en robot är verksam samt de komponenter som där är belägna. 
Oftast avgränsad genom ett yttre skydd bestående av ett säkerhetsstängsel.  
 
Sökning – I de fall då ordvalet förekommer i studien syftar det på avläsandet av 
utsignalsändringar från en sensor som utför en lineär eller cirkulär svepning av ett 
arbetsobjekt. Beskrivs vidare i avsnitt 2.1.7. 
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1 Introduktion 

I en intervju med Byggindustrin intervjuades en inom ledande position för ett att Sveriges största 
byggföretag om utvecklingen av prefabricerad produktion och dess konsekvenser (Åfreds, 2018). 
Bakgrunden till artikeln byggde på SCB:s statistik gällande att byggindustrin under de senaste två 
decenniernas tid upplevt en ökande grad av prefabricering där delar av produktionen för vissa 
huselement som tidigare tillverkats på plats istället förflyttats till att förtillverkas i fabrik, vilket 
omnämns i artikeln (Ibid). Det är även en bransch som till följd av arbetets natur innehåller många 
risker för de arbetstagande. Enligt arbetsmiljöverkets rapport över arbetsorsakade besvär har 
omkring 28% av Sveriges sysselsatta befolkning upplevt arbetsrelaterade skador 
(Arbetsmiljöverket, 2018). Av denna grupp har omkring en tredjedel av de som efter olycka 
upplevt besvär uppgett att det varit till följd av lyft, feltramp eller liknande orsaker (Ibid). Även 
för den säkerhetsmässiga utmaningen kan ett svar vara att flytta delar av produktionen till 
prefabricerad tillverkning. Gibb (2004) argumenterar exempelvis för att en förflyttning till 
förproducerade huslösningar skulle minska riskerna för att de mer frekventa olyckorna 
förekommer då dessa blir enklare att kontrollera. Trots att detta enligt Gibb minskar mängden av 
mindre olyckor medför det en ökning av olyckor med mer omfattande konsekvenser (Ibid). Det 
finns för byggföretag här även ekonomiska fördelar till att förbättra arbetssäkerheten. 
 
Omstruktureringen i produktionsprocessen av bostadslösningar till att även innehålla en nivå av 
prefabricerad tillverkning tillför även möjligheten att effektivisera lämpliga moment genom 
automatisering. I tidigare omnämnda intervju diskuterar vice vd för husverksamheten i Skanska 
Sverige, Lars Jonson, att ”Nästa steg är ökad automatisering och robotisering” angående 
framtiden för byggbranchens effektivisering (Åfreds, 2018). Trots att automation historiskt sett 
kan ha varit en kostsam investering, speciellt från perspektivet av ett mindre företag, har 
prisutvecklingen för automationslösningar visat på en sjunkande kostnad även justerat för ökad 
kvalité (International Federation of Robotics, 2006). 

1.1 Problembeskrivning 

Inom den prefabricerade tillverkningen ingår många lyft vilka kan anses ha en dålig ergonomisk 
inverkan på arbetsmiljön. Lyften medför även att anställda som är verksamma i någon annan del 
av fabriken måste rycka in och hjälpa till vilket bedömts påverka flödet negativt. Detta gäller även 
vid fönsterhanteringen där det som en konsekvens av att kunder erbjuds ett stort variationsutbud 
kan förekomma tyngre fönsterkomponenter vilket även leder till tunga lyft. Ofta måste även flera 
anställda hjälpas åt vilket ofta innebär att assisterande personal måste lämna sina ordinarie 
stationer som då står stilla och skapar rubbningar i flödet för fabriken. Det finns därmed en uttalad 
önskad att genom att utforma en automationslösning för monteringen av fönster förenkla 
hanteringen samt även minska antalet produktionsavbrott. 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att förbättra ergonomiska och logistiska aspekter vid tillverkningen 
av prefabricerade byggnadskomponenter genom att presentera ett automatiseringsförslag för 
utvalda delar av fönstermonteringsprocessen.  

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka förutsättningar finns för att införa en automationslösning förbättra monteringen av 
fönster vid prefabricerad husproduktion?  

2. Hur kan en lösning utformas som förenklar ergonomi samt logistisk hantering och hur stor 
skulle den initiala investeringen bli? 

1.4 Avgränsningar  

Studien kommer att resultera i ett förslag för hur gällande delar av produktionen kan 
automatiseras men implementeringen och uppföljningen av förslaget står utanför rapportens 
omfattning. Slutresultatet är även inte att betrakta som en implementationsfärdig lösning då 
praktiska aspekter som CE märkning och intern kompetensutveckling kring underhåll och bruk 
utelämnas från arbetet.  



3 
 

 
 

2 Teori 

Följande huvudavsnitt förser det teoretiska ramverket som utnyttjats vid genomförandet av 
arbetet som presenteras i denna rapport. Grundläggande bakgrund för såväl relevanta fysiska 
komponenter ges i avsnitt 2.1 medan följande avsnitt, 2.2, redovisar bakomliggande teorier och 
metoder. 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

Under arbetet har flertalet olika alternativ på lösningar övervägts varvid förklaringar tas upp i 
detta avsnitt. Övergripande förklaring över funktionen för dessa samt deras användningsområde 
tillsammans med beskrivning av tidigare nämnda metoder förklaras därmed närmare i följande 
avsnitt. 

2.1.1 Industrirobot 
Enligt ISO 8373 definieras en industrirobot som en ”automatisk styrd, omprogrammerbar, 
universell manipulator, som är programmerbar i minst tre axlar” (SS-EN ISO 8373, sida 5). Med 
detta menas att en industriell robot är maskin för vilken användningsområdet inte är låst till en 
enda funktion. Arbetsuppgifter kan ändras genom att roboten omprogrammeras och roboten 
måste ha en viss rörelsefrihet. Uppgifterna skall även kunna utföras automatiskt.  
 
Bolmsjö (2012, sida 77) beskriver en robot som en manipulator vilken kan bestå av i huvudsak tre 
olika komponenter: en linjär åkbana, en manipulatorarm samt handled. Åkbanan, även kallad 
gantry, tillåter roboten att förflyttas till ett annat arbetsområde. Manipulatorarmen är den 
mekaniska där leder tillåter förflyttning av handleden, och då i förlängningen det eventuella 
verktyg som där är fastmonterat, till en given punkt i dess koordinatsystem (S. Bolmsjö, 2012). 
Rörelseförmågan beskrivs av antalet frihetsgrader, vilket är en benämning på hur många 
oberoende rörelser som robotarmens yttersta led kan utföra (Ibid). Det finns utöver detta olika 
typer av robotar, där klassifikationen i stor del beror på robotens rörelse då den förflyttar 
verktyget. I rapportens koncept ingår vad som kallas länkarmsrobotar, vilka även betecknas för 
RRR då dessa består av två horisontella och en vertikal rörelseaxel (Ibid, sida 98). Detta medför 
att roboten sammanlagt har sex frihetsgrader.  

2.1.2 Verktygsväxlare 
Verktygsväxlare används för att tillåta ett enkelt byte då roboten använder sig av flera verktyg 
och används främst som ett alternativ till att ha ett komplext verktyg med flera inbyggda 
funktioner. Genom att dela upp funktionerna på olika verktyg kan såväl vikt som komplexiteten 
hållas till en lägre nivå. En verktygsväxlare kan vara utformad på flera sätt och det finns både 
manuella kopplingar som kräver assistansen av en operatör samt automatiserade alternativ. 
Detta stycke fokuserar på att ge en översiktlig beskrivning av de automatiska varianterna som är 
aktuella för projektet då varianterna som undersökts i detta arbete är utvalda för att kunna 
utföras utan manuell inblandning. 
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Verktygsväxlaren är till sin grund uppbyggd av två delar. Den ena delen är fäst på roboten varpå 
den andra sitter på respektive verktyg. Genom användandet av pneumatiska låsmekanismer kan 
de två delarna sedan sammankopplas utan manuell inverkan. I figur 1 ses ett exempel på hur en 
sammankoppling kan ske. 
 

 
Figur 1. Exempel över låsningsmekanismen för en av Destacos verktygsväxlare ur RCQ serien. (Destaco Svenska AB, u.å.) 

2.1.3 Optisk sensor 
Det finns många olika varianter av optiska sensorer. Färgavkännande fotoceller där ett infrarött 
ljus vid rätt våglängd tillsammans med ett optiksystem och en passande mottagare kan användas 
till att exempelvis mäta avstånd är ett exempel som faller inom den nämnda kategorin. Ett annat 
exempel för avståndsbedömning är triangulerande optiska sensorer. Genom att rikta en ljuskälla, 
vanligen laser, mot en yta kan vinkeln då ljuset reflekteras tillbaka varefter ett avstånd kan 
bestämmas förutsatt att viss kalibrering skett innan (S. Bolmsjö, 2012, sida 192). 

2.1.4 Induktiv sensor 
En induktiv sensor är en givare som används för att känna av olika material genom att bilda ett 
högfrekvent elektromagnetiskt fält (S. Bolmsjö, 2012, sida 183). Dessa kan bygga på både fysisk 
kontakt ifrån lägesgivaren och beröringsfri avkänning. Då den förstnämnda varianten inte 
övervägts att ingå i ett lösningsförslag beskrivs härmed endast de beröringsfria sensorerna.  
 
Då ett material kommer inom räckhåll för sensorns påverkas det elektromagnetiska fältet av att 
amplituden dämpas eller helt avtar tack vare att energin tas upp av det avkända materialet (Ibid). 
För att detta skall gälla måste materialet vara av metall där avkänningsförmågan varierar 
beroende på vilket material det är som avkänns. I tabell 1 redovisas hur mycket räckvidden 
påverkas jämfört med en platta av stål: 
 
Tabell 1. Tabell över hur mycket räckvidden för ett metalliskt material påverkas vid induktiv avkänning med en platta av plåt som 
referens. (Bolmsjö, 2012. Sida 184) 

Material Faktor 

Rostfritt stål 0,9 

Mässing 0,5 

Aluminium 0,45 

Koppar  0,4 
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Vid valet av induktiv sensor finns det vanligtvis flera olika parametrar att beakta. Specifikationer 
givna i produktblad brukar oftast ge olika värden på räckvidd beroende på vilka miljöfaktorer som 
det tas hänsyn till. Den nominella räckvidden, förkortat Sn, ges för idealförhållanden och tar inte 
hänsyn till vilken temperatur det är i den omgivande miljön eller vilka möjliga variationer som 
skulle kunna tänkas förekomma från donets spänningskälla (Ibid).  

2.1.5 Visionsystem 
Visionssystem är i robotsammanhang ett sensorsystem för att genom kamerateknik bistå en 
robot genom att öka bland annat flexibiliteten i en cell (S. Bolmsjö, 2012). Det finns flertalet 
applikationer som exempelvis vinkelmätning och avståndsmätning (Ibid). Utifrån detta kan det 
resoneras att ett visionssystem erbjuder goda möjligheter till att behjälpa positioneringen av 
exempelvis ett verktyg eller ett arbetsobjekt. Det finns även möjligheter att genom en 
visionkamera avläsa mönster (Ibid). 

2.1.6 Vakuumgripdon 
Genom att ansluta vakuumkoppar till en vakuumejektor kan ett undertryck skapas i utrymmet 
mellan vakuumkoppen och kontaktytan. Vid användning av ett vakuumgripdon för att förflyttning 
av föremål finns det skillnader för lyftkraften som behövs beroende lyftet sker horisontellt eller 
vertikalt. Då  𝜇 är friktionskraften för materialet som skall lyftas, 𝑚 är massan, 𝑔 är 
tyngdaccelerationen, 𝑎 är systemets acceleration och 𝑆 en säkerhetsfaktor beräknas den 
horisontella lyftkraften 𝐹𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 [] samt den vertikala lyftkraften 𝐹𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙[Ibid]: 

 𝐹 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 = 𝑚 (𝑔 +
𝑎

𝜇
) 𝑆  [N]   (Ekvation 1)  

𝐹𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 = (
𝑚

𝜇
) (𝑔 + 𝑎)𝑆     [N] (Ekvation 2) 

 
Friktionskoefficienten för olika material och ytor ges i tabell 2. Säkerhetsfaktorn som används 
syftar till att ge en säkerhetsmarginal då en lyftkraft dimensioneras.  
 

Tabell 2. Friktionskoefficienten för olika material och material [Ibid] 

Användningsområde Friktionskoefficient, 𝜇 

Oljiga ytor 0,1 
Våta ytor 0,2 

Trä, metall, glass, sten 0,5 
Grova ytor 0,6 

 

2.1.7 Simulering med ABB Robotstudio 
I avsnitt 2.1.1 framgår att det för en robot ingår i definitionen att denna skall vara 
omprogrammerbar. Med detta menas att det skall finnas en möjlighet att programmera om hur 
roboten fungerar vilket kan åstadkommas genom offline och online programmering (S. Bolmsjö, 
2012). De två olika programmeringstyperna benämner inte en skillnad för själva formulerandet 
av koden som sedan skall komma att styra roboten utan är uttryck för var programmeringen sker. 
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Onlineprogrammering innebär att det sker i en miljö med direkt anknytning till roboten. Detta 
innebär att roboten måste vara tillgänglig vid stunden då programmeringen sker och att den 
därmed inte kan utnyttjas för att utföra uppgifter inom exempelvis en produktionslinje (Ibid). 
Offlineprogrammering kan utföras på annan plats vid en separat datorenhet där koden sedan kan 
uppladdas till roboten efter att programmeringen har slutförts. 
 
Robotstudio är en mjukvara försedd av ABB som tillåter både online och offline programmering 
av ABBs olika robotmodeller (ABB, 2019). Det senare åstadkoms genom att Robotstudio simulerar 
robotens kontroller, där konfigurationer som gjort i cellen och för programkoden sedermera kan 
laddas upp till denna virtuella kontroller för att därefter observera hur ändringarna påverkar 
robotcellen i fråga. Importerade CAD modeller tillsammans med förkonfigurerade robotsystem 
från ABB kan kontrolleras genom både direkt manipulation genom ett grafiskt användargränssnitt 
samt programmering i språket Rapid.  
 
Rapid erbjuder en mängd olika metoder vilka alla finns beskrivna i ABBs tekniska referensmanual 
för språket (ABB Robotics, 2010). Nedan följer exempel på metoder vilka kan bedömas vara 
relevanta för senare förklaringar av robotens funktion (Ibid). 

• SearchL – Utför en lineär sökning där robotens TCP rör sig längs med en linjär linje medan 
en digital signal observeras. Vid ändring av signalen till ett förutbestämt värde registreras 
positionen varvid signaländringen skedde. (Rapid reference, sida 416) 

• SearchC – Linkande funktion till SearchL men med skillnaden att roboten här gör en 
cirkulär svepning. (Rapid reference, sida 402) 
 

2.2 Tidigare forskning/arbeten 

Implementationen av en automationslösning kan även se ut på många olika sätt och det infaller 
därmed ett behov att på ett strukturerat sätt identifiera hur lösningen skall utformas. Detta 
avsnitt presenterar därmed de två metoderna Dynamo++ samt HTA som används som grund för 
arbetets utförande. Även en bakgrund till automation presenteras i det inledande delavsnittet 
2.2.1. 

2.2.1 Automation 
Vid ett arbete som ämnar vara en förstudie till en praktisk implementation till en lösning kan en 
grundläggande fråga vara i vilket syfte en lösning skall ha just en viss utformning. För ett 
automationsprojekt speglar detta behovet av att veta fördelarna med att just en 
automationslösning införs. Delar av frågeställningen undersöks i ”The industry’s view of 
automation and manufacturing” (Frohm et al., 2006) där aktörer inom den svenska industrin har 
intervjuats angående sina upplevelser och intryck av automation och dess konsekvenser. I figur 2 
illustreras givna svarsresultat från studien (Ibid). 
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Figur 2. Resultat av en undersökning där aktörer ur den svenska industrins intervjuades angående deras syn på automationens 

fördelar (Frohm et al. 2006) 

Här kan observeras att några av de största fördelarna med automation anses vara 
kostnadsbesparingar samt ökad effektivitet och produktivitet. Att införa automation i industriella 
miljöer har dock historiskt sett inneburit höga initiala kostnader då robotar haft ett högt pris. En 
undersökning från International Federation of Robotics visar dock att prisutvecklingen för robotar 
har minskat (International Federation of Robotics, 2006). Detta illustreras i figur 3 där det speciellt 
kan läggas märke till att priset på robotar minskat även då priset justerats för en ökande kvalité. 
Från detta kan det argumenteras att automation har en potential till att bespara pengar samtidigt 
som den initiala investeringen. Detta kan diskuteras ha en specifik relevans för mindre aktörer 
med en övervägande personalintensiv tillverkning där initiala investeringskostnader riskerar att 
vara ett större förhinder för en ökning av automationsgraden hos företagets tillverkning. 
 
Det kan vid bedömningen av ett observerat produktionssystem vara svårt att finna ett binärt och 
klart svar på frågan ifall tillverkningsprocessen är automatiserad eller inte. En linje kan innehålla 
mekaniska hjälpmedel och kollaborativ medverkan från såväl mänskliga montörer som 
industriella robotar. Det finns därmed ett behov av att klassificera olika grader av automation 
samt hur automationen är utformad. Historiskt sett har flera olika definitioner på olika nivåer med 
ett skilt antal steg skapats såsom Kern och Schumans tre olika nivåer av mekanisering (Kern et al., 
1985). För detta arbete utgår definitionen dock ifrån de definierade i studien ”Levels of 
automation” (Frohm et al., 2006) då denna definition ligger som grund för metoden Dynamo++ 
(Ibid). I artikeln definierar författarna inte endast de olika automationsgraderna utan gör även en 
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distinktion kring olika typer av automation utifrån tidigare studier och forskning (Ibid). Den ena 
typen rör den fysiska aspekten av begreppet och rör samarbetet mellan människa och maskin 
medan den andra hanterar informationen kring arbetet. De sju olika nivåerna med tillhörande 
beskrivningar ges i tabell 3. 
 

 
Figur 3 . Prisutveckling av industriella robotar i sex olika länder från 1990 till 2005 (International Federation of Robotics, 2006) 

Tabell 3. Automationsnivåer. Beskrivning av de olika kognitiva och fysiska automationsgraderna utifrån Frohm et al. modell 
(Frohm et al., 2006). 

NIVÅ 𝑳𝒐𝑨𝒇𝒚𝒔𝒊𝒔𝒌  𝑳𝒐𝑨𝒌𝒐𝒈𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗 

1 Processer som bedöms utföras helt 
manuellt och utan verktyg. 

 Inga instruktioner delges montören.  

2 Arbetet utförs manuellt där operatören 
använder ett verktyg för att utföra arbetet 
som är designat för en specifik typ av 
uppgifter. 

 Information om vilken arbete det är som skall 
utföras delges montören. 

3 Montören utför själv uppgiften med egen 
muskelkraft men med ett verktyg med 
mer universell tillämpning 

 Även instruktionen kring hur arbetet skall 
utföras delges montören. 

4 En operatör utför manuellt arbetet med 
verktyget som är mer avancerade i 
bemärkelsen att det kan exempelvis kan 
drivas av en yttre kraftkälla som ström 
eller pneumatik. 

 Innan nästa steg i arbetsprocessen kan 
påbörjas, finns det teknik som verifierar att 
arbetet för nuvarande operation är utfört.  

5 Specialanpassad maskin för att utföra en 
särskild uppgift. 

 Tekniken styr startpunkten för då en montör 
skall påbörja en uppgift. 

6 Maskinen är inte låst till en uppgift utan är 
mer flexibel. 

 Uppgiften utförs här inte längre av en montör 
utan av ett tekniskt system. 

7 Den tekniska lösningen som utför 
uppgiften kan själv anpassa sig efter yttre 
förhållanden och ställa om sig utefter 
behov utan direkt hjälp från operatör eller 
liknande. 

 Det tekniska systemet som utför uppgiften kan 
här själv ta beslut under arbetsprocessen. 
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2.2.2 Dynamo++ 
Dynamo++ är en metod som används för att göra en bedömning över vilken nivå för LoA en 
automationslösning skall använda sig av och kan användas för att få sig en bild av nuläget i en 
produktion (Fast-Berglund, Å, 2017). Metoden nyttjar definitionen av automationsbegreppet som 
tidigare diskuterats i avsnitt 2.2.1 där fysiska och kognitiva automationsnivåer tjänar till att 
definiera den sammanlagda automationsnivån för exempelvis en process eller ett system.  
 
Metoden består av fyra faser som börjar med att etablera en förståelse över hur det systemet 
som undersöks är utformat för att mot slutet av processen kunna leda till en implementering av 
en automationslösning (Ibid). Den första fasen, nulägesanalysen, baseras på att samla in relevant 
data och många etablerade metoder kan här användas för att assistera i arbetet. HTA kan 
exempelvis användas för att analysera uppgifterna som ingår. Metoder för att analysera hur 
information delges och vilken data som är tillgänglig i relation med den kompetens som krävs kan 
även användas tillsammans med flertalet andra metoder för att utföra analys av produkterna som 
ingår i flödet samt identifiera komplexiteten hos stationerna som producerar dom. Den andra 
fasen, mätning, syftar till att ta reda på de olika automationsgraderna i systemet och det är här 
som den fysiska och kognitiva nivån observeras. Tredje fasen innefattar en analys av den data 
som insamlats från de tidigare stadierna. Utifrån detta kan sedan önskade max- och miniminivåer 
tas fram för hur automatiserad en framtida lösning skall se ut. Det etableras även här vilka 
parametrar som automationscellen önskar förbättra. Implementationsarbetet sker i den fjärde 
och sista fasen. Detta kan bestå av skapandet av CAD modeller för vad som skall ingå i cellen till 
att utföra testkörningar för att se hur cellen fungerar. Implementationsfasen pågår till dess att 
systemet är stabilt. 

2.2.3 HTA 
För att identifiera vad det är som skall åstadkommas vid utförandet av en specificerad uppgift 
eller en process kan det finnas strukturella fördelar att bryta ner problemet i deluppgifter. För 
detta kan hierarkisk uppgiftsanalys, eller HTA1, tillämpas vilket är en metod för att strukturera 
upp och konkretisera vad en lösning förväntas utföra. Metoden består till sin grund av sju olika 
steg vilka är som följer (Ibid): 

1. Bestäm mål 
2. Sätt målvärden 
3. Bestäm datainsamlingsmetod 
4. Bryt ner i deluppgifter 
5. Validera uppgiftsindelningen 
6. Identifiera viktiga operationer 
7. Generera och testa hypoteser 

 
I det första steget utforskas och definieras vad det är som skall åstadkommas. Detta följs av att 
göra prioriteringen över vad det är som skall observeras. Överenskomna parametrar skall styra 
arbetet och vara ledsagande för att bedöma senare eventuella implementeringar. Det tredje 

                                                      
1 Akronymen kommer ifrån den engelska benämningen Hierarchical Task Analysis. 
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steget behandlar vilken information som är lämplig för insamling av den observerade processen. 
Det kan för en industriell process exempelvis finnas behov av att både observera flödet, göra 
intervjuer med operatörer samt observera fabrikens flödeslayout. Vid steg fyra skall de aktuella 
operationerna brytas ner i mindre uppgifter. Ifall uppgiften består av att montera ihop en 
sammanställning kan frågor angående vilka delmål som behöver nås för att det kravet skall vara 
uppfyllt besvaras. En uppgift bör dock inte brytas ned i mer än tre nivåer. Detta på grund av att 
det blir en ökande komplexitet desto mer ett problem bryts ned (Ibid). Därefter bekräftas det 
arbete som gjorts genom att indelningen med att uppgifterna valideras med andra som är 
verksamma inom projektet (Ibid). Då uppgiftsindelningen har validerats kan viktiga operationer 
som ingår i processen identifieras. Slutligen utformas hypoteser sedda till att förbättra den 
iakttagna processen. Det är här som själva implementationen kan göras och därmed även testas 
mot tidigare uppsatta mål.  
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3 Metod 

Studiens utformning gällande dess utförande presenteras där de inledande avsnittet ger den 
process som följts för att slutligen kunna besvara tidigare framlagda frågeställningar. Avsnittet 
presenterar även ställningstaganden som gjorts i samband med etiska överväganden. Relevanta 
överväganden kring validitet och reliabilitet presenteras även i enlighet med att klargöra att 
studien utförts på ett riktigt sätt för att kunna besvara frågeställningen. 

3.1 Design av studien 

Examensarbetet är utformad som en förstudie inför införandet av en automationslösning för 
delar av monteringen vid Skövdevillans fabrik i Skulltorp. Parallellt genom arbetet utfördes en 
litteraturstudie vilket beroende på arbetets fas svarade mot olika frågeställningar och 
undersökningsområden. En övergripande illustration över metodens gång synes i figur 4. 
 

 
Figur 4. Beskrivning av arbetsprocessen. 

För att bemöta den första frågeställningen gällande hur gällande automationslösning bör 
utformas har först en förundersökning av produktionen i fabriken samt förutsättningar och krav 
för en automationscell gjorts. Dessa undersökningar har skett genom att tillämpa både kvalitativa 
och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Först insamlades data i enlighet att förstå den miljö vari 
den efterfrågade lösningen är tänkt att befinna sig. Detta rörde produktionstekniska data vilket 
inkluderar ritning över fabriksområde, dokument över arbetsuppgifter, antal ordar och deras 
tidsåtgång samt intervjuer med både ledning och personal. Intervjuer med ledningen skedde i 
första hand för att skapa en överskådlig bild över upplägget i fabriken. Huvudsakliga teman för 
intervju rörde arbetsstyrning, produktionstakt och generella problem som har identifierats i 
produktionen. Intervju med personal gjordes i syfte för att få ett närmare perspektiv på 
produktionsprocessen, identifiera upplevda ergonomiska och säkerhetsmässiga riskfaktorer samt 
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skapa en förståelse över hur arbetsstyrningen omsätts i praktiken. Tidigare insamlat material 
tjänade här som hjälpmedel under intervjuerna där de i egenskap av referenshandlingar 
understödde till att illustrera beskrivningar av produktionsprocesser, ingående arbetsobjekt och 
liknande. Sammanfattningsvis tjänade denna del av metoden till att bättre förstå bakomliggande 
anledningar till automatiseringens syfte men även vilka problem i nuläget en sådan lösning skulle 
svara mot. 
 
Efter att en överskådlig bild av produktionen kunnat etableras konvergerade datainsamlandet till 
att fokusera på fönstermonteringen. Här gjordes ytterliga intervjuer med företagsledningen vari 
specifikationer kring vilka specifika uppgifter en robotcell önskas kunna utföra samt dimensioner. 
Det utfördes även en rundvandring i fabriken där designerat område för cellen pekades ut och 
närmare förklaringar av utgående objekts plats i produktionen diskuterades. Vid rundvandringen 
skedde fotografering där ingående objekt, designerat utrymme och liknande områden av intresse 
dokumenterades. Bilder insamlades även från företaget över utformningen för ett 
färdigmonterat objekt. Insamling av data kring vikt skedde genom att jämföra de produktserier 
som i nuläget är i bruk med data från aktuell fönsterleverantör över ett uppskattat värde för vikt 
per kvadratmeter. 
 
Efter sammanställningen av önskade mål konkretiserades uppgiften till flertalet deluppgifter vilka 
ordnades stegvis i en sekventiell lista. Deluppgifterna analyserades sedan enskilt där 
problemområden för respektive uppgift försökte identifieras. Då möjliga problem bedömdes 
kräva ytterligare operationer för att kunna utföras delades deluppgifterna upp ytterligare. Detta 
för att se till att varje uppgift endast svarade mot ett problem. 
 
Den andra frågan i frågeställningen besvarades genom utvecklingen av olika koncept för att lösa 
identifierade problem inuti fabriken. Konceptgenereringen utformades genom att dela upp 
identifierade problemområden utefter funktion i en tänkt cell varefter konceptuella förslag på 
lösningar till respektive delproblem utformades. Datainsamlingen konvergerades här till att svara 
mot respektive deluppgift som önskade lösas. Detta inkluderade produkter från företag 
specialiserade i att ta fram automationslösningar. Kriterier utefter vilka de olika lösningsförslagen 
skall bedömas efter togs fram i samråd med Skövdevillan. 
 
De olika lösningarna utvärderas genom att jämföra dem och bedöma deras uppskattade 
tillräcklighet i jämförelse med varandra. Bedömningen gjordes genom att gradera hur väl varje 
kriterium svarade mot ett givet förslag. Kriterierna bedömdes utefter en tregradig skala där ett 
högre nummer reflekterade en bättre duglighet. Genom att jämföra poängsumman för varje 
förslag valdes sedan förslagen ut som hade högst poäng inom sin grupp. Detta resulterade i 
utformningen av verktyg och komponenter som bedömdes kunna ingå i ett konceptuellt förslag 
till en automationscell. 
 
Utefter att möjligheten för att möta de olika delproblemen hade undersökts formulerades fyra 
olika konceptuella layouter för att utifrån tidigare evaluerade förslag skapa sammansatta 
lösningar som kunde svarat på given problemformulering. Layouterna utvärderas på liknande sätt 
som för tidigare utvärderingarna där de poängsattes utifrån givna kriterier. Detta resulterade i 
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två olika koncept som båda bedömdes ha god potential för en framtida implementation. Dessa 
koncept simulerades sedermera genom användandet av ABB:s mjukvara RobotStudio. Härifrån 
utvanns information gällande cykeltider, upptagen fabriksyta samt observationer kring robotens 
beteende inom arbetsområde med framtagna verktyg. Merparten av delarna som ingick 
koncepten behövde återskapas digitalt genom för att tillåta senare simulering. För skapandet av 
CAD modeller användes mjukvaran Solidworks. Förutom själva modelleringen förbereddes även 
de olika modellerna genom att dela upp detaljer i passande sammanställningar för att förenkla 
återskapandet av deras kinematiska funktioner inuti simuleringsprogrammet. Vid simuleringen 
skedde viss anpassning av layouterna utifrån de förutsättningar för förbättring som upptäcktes 
vid cellens uppställning.  

3.2 Dataanalys 

Ansatsen för studien har baserats på att i början av arbetes gång gå igenom tidigare arbeten och 
teorier. Utifrån dessa har sedan en arbetsmetod etablerats som bedömts tillgodose ett svar på 
frågeställningen. Information har insamlats via semistrukturerade intervjuer med personal och 
ledning vid Skövdevillan AB där strukturen motiveras av att tillåta en öppnare diskussion kring 
frågorna för att identifiera missade problemområden och aspekter av produktionsprocessen som 
kan ha förbisetts vid frågornas formulering. Insamlandet av empiriskt material har även skett 
genom fotografering och dokumentinsamling från Skövdevillans fabrik i Skultorp.   

3.3 Validitet och reliabilitet 

Ett vetenskapligt arbete kan bedömas utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Validitet 
innebär att rätt objekt har studerats under studiens gång varvid reliabiliteten avser att själva 
metoden för vilket arbetet utförts på har gått korrekt till. (Blomkvist & Hallin, 2017) 
 
För validitetskravet har kontinuerliga anteckningar har förts vid intervjuer för att informationen 
tagen från respondenter skall bli nedtecknat snarast möjligt och därmed inte riskeras att 
förvrängas till följd av en felaktig minnesbild. Under intervjun då beskrivning av den uppgiften 
som önskade automatiseras delgavs användes även bilder på den tänka sammanställningen. 
Detta för att förhindra att ett presenterat förslag uppfyller andra krav än vad som efterfrågats 
och att arbetet därmed resulterat i en icke efterfrågad lösning. Flera besök har gjorts på fabriken 
och dokumentation genom exempelvis fotografering har tjänat till att en klar bild över de 
ingående komponenterna etablerats.      
 
För reliabiliteten har bland annat initiala studier av etablerad teori för att undersöka de 
etablerade metoder som finns tillgängliga vid utformandet av en automationslösning. Det har 
även utförts litteraturstudier kring automation i stort för att bättre förstå arbetets sammanhang. 
Simuleringsmodeller har använts för att undvika möjliga fel vid användandet av rena 
beräkningsmetoder då det finns en möjlighet att de senare riskerar att inte ta full hänsyn till alla 
påverkande yttre faktorer. Detta gör att resultatet för de simulerade förslagen enklare kan 
bekräftas även då andra, för studien externa, aktörer genomför simulering av liknande modeller. 
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3.4 Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstaganden har främst gällt intervjuerna som genomförts där respondenterna 
delgivits syftet med intervjun, intervjuarens roll samt intervjuns placering i arbetet som gjorts. 
Detta för att informera vederbörande om omfattningen av deras roll i arbetet och i vilket 
sammanhang deras svar har kommit att analyseras. Detta i enlighet med att följa 
informationskravet gällande forskning samt samverkanskravet då medverkan baserats på 
personens medgivande till att med kännedom om intervjun omfattning bli intervjuade. 
Respondenters rätt till anonymitet har beaktats i intervjuerna genom att förutsätta att den 
intervjuade vill hållas anonym. Undantag till detta har gjort vid fall då respondenten haft en unik 
position som varit av intresse för att bedöma reliabiliteten hos givna svar. För detta gäller 
exempelvis intervjuer med produktionschef där verksamhetsrollen bekräftar personens 
kompetens och insatthet gällande ämnet. Vid redovisning av fotodokumentation av fabriken har 
fotografier uteslutits vilka visat anställda på ett sätt att deras identitet kunnat fastställas. Detta 
för att förhindra olovlig spridning av bilder på andra och verka i samhörighet med 
konfidentialitetskravet.  
 
All insamlade data bearbetats kritiskt och objektivt för att förhindra att examensarbetets 
slutsatser inte färgats av opartiskhet. Exempelvis har svarsdata från intervjuer om 
automationslösningens utformning och identifierade problemområden undersökts och i 
jämförelse även med iakttagna förhållanden för att säkerhetsställa att bedömningar skett baserat 
på korrekta förutsättningar.   
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4 Problemkonvergering 

Det nuvarande läget i fabriken ges vilket innefattar en övergripande beskrivning för 
produktionens upplägg samt de olika stationernas placering. Designerat område för där den 
tänkta automationscellen skall placeras ges även tillsammans med dess relation med nuvarande 
arbetsflödet. Utöver detta ges även beskrivningar över den tänkta arbetsprocessen som skall 
utföras, automationsnivåer samt en beskrivning över de material som bearbetas inom denna 
process.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Skövdevillan AB är ett personalintensivt tillverkningsföretag i Skövde som producerar 
prefabricerade byggnader som hus, garage och stall. Produktionen utförs vid företagets fabrik i 
Skultorp, belägen i Skaraborg. Fabriken har sju medarbetare varav fyra uteslutande arbetar inom 
produktionen. Förutom dessa har företaget även ett nära samarbete med elektriker, arkitekter, 
kakelleverantörer och liknande för att tillgodose att de olika stegen som krävs för att färdigställa 
en färdig byggnad är så små som möjligt.   

4.2 Nuläge 

Tillverkningen av ett hus kan ta omkring 32 veckor beroende på dimensioner och kundspecifika 
krav. En stor del av tiden spenderas på produktframtagning där ett flertal kundmöten utförs för 
att fastställa ritning, ge offert samt konsultation med köksarkitekt och liknande utförs. Mellan 
mötena söks även bygglov och komponenter som fönster beställs tillsammans med att 
produktionsschemat bestäms. Leveranstiden för fönster har en stor variation beroende på vilken 
typ av fönster som har beställts och vissa fönstermodeller erbjuder flera veckors ledtid från 
beställningspunkt till slutgiltig leverans. Även processen kring att införskaffa bygglov kan ofta 
omfatta en längre tidsperiod där det räknas med att omkring nio veckor behöver avsättas för att 
invänta ett godkännande. Under denna tid får kunden tillfälle att vidare detaljspecificera vidare 
fastslagen ritning genom möte med köksarkitekt och kakelleverantör. Efter omkring 24 veckor 
och då elritning och köksritning har etablerats samt byggnadslov införskaffats kan produktionen 
påbörjas. Husproduktionen innefattar grundläggning samt produktionen av byggsatsen.  
 
Det skall noteras att de ovan specificerade tiderna är att se som referenspunkter för bedömandet 
av hur lång tid de olika delarna tar i förhållande till varandra och att ett tiden för ett slutgiltigt hus 
kan variera. Insamlade data kring åtgångna produktionstimmar för hus byggda under perioden 
2016 och en bit in i år 2019 visar att det i genomsnitt krävs drygt åtta och en halv arbetsdagar för 
färdigställandet av en byggsats. Intervallet är dock stort och beroende på antalet våningar och 
byggnadsstorleken. För enplanshus är medelvärdet för produktionstid lite över sju arbetsdagar 
medan det för tvåplanshus är strax under elva dagar. Av de 54 objekten för vilka antalet 
produktionsdagar givits är 20 enplanshus och 18 tvåplanshus där resterande faller inom 
kategorierna 1 och ½ plans-, 1 och ¾ plans- eller sutteränghus. Utförligare tabell med 
produktionstider återfinns i bilaga 3. 
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Det som tillverkas i fabriken är i huvudsak väggelement. Dessa utförs genom att ytterdelen av 
väggarna tillverkas vid spikborden som illustreras med rödfärgad boxmarkering i figur 5 varefter 
väggdelen förflyttas via travers till de gulmarkerade spikborden där produktionen fortlöper 
genom att tillverka insidan. Väggarna lastas sedan om till truck och förs ut i kallager där de 
inväntar transport till aktuell byggarbetsplats. Markerad i blått är tillägnad plats för 
automationscell. Väggarna är av skiftande storlek och kan vid större dimensioner kräva att flera 
anställda arbetar tillsammans för att fullfärdiga en sida medan det för mindre dimensioner räcker 
med en anställd. Då arbetsstyrkan består av fyra personer påverkas flödet mycket ifall personal 
binds upp för att tillverka fönster. Monteringen av fönster till tillhörande reglar är tänkt att vara 
det första steget produktionsprocessen. 
 

 
Figur 5. Nuläge. Ritning över fabriken med designerat område för cell markerat i blått, spikbord markerade i rött och gult samt 
kallager markerat i grönt. 

Det finns fyra anställda som uteslutande arbetar inom produktionen. Från intervjustudien 
framkommer att en anledning till att införa automation vid fönstermontering är tunga och 
otympliga lyft vilka ofta kräver att extra hjälp behöver kallas från en annan station på 
fabriksgolvet. Detta medför därmed att personal måste avbryta sitt ordinarie arbete vilket 
påverkar det övergripande flödet negativt då tillfälliga produktionsavbrott. Detta för i 
förlängningen med sig tillfälliga och oplanerade produktionsavbrott vilka påverkar det 
övergripande flödet. Det händer även att det sker felmätningar vilket vid manuell montering 
kräver extra mätningar för att försäkra sig om korrekt placering. Utöver detta tillkommer även 
möjligheten att kunna bygga upp ett mellanlager med fönster för att vara tillgänglig då 
produktionen av väggar sätter igång. 

4.3 Robotcell 

Nedan listas de delmoment som ingår i processen som önskas förbättras. Vissa av operationerna 
har delats upp i delmoment som bedöms som problem som kan vara nödvändiga att besvara för 
att implementera automatiseringsförslag. 
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• Placering av träreglar 
Fyra träreglar skall placeras på ett plan för att på ett enkelt sätt kunna tillåta montering. 
Slutresultatet skall bilda en ramliknande konstruktion vari fönsterkassett sedan skall 
kunna placeras och monteras.  

• Montering av träreglar 
Monteringen av träreglarna sker genom skruvförband. 

• Identifiering av fönstrets position 
Var införseln av material sker kan för en robotcell definieras som koordinater som utgår 
från robotens placering i cellen. Det kommer därutöver att behöva preciseras exakt var 
varje fönster befinner sig. 

• Säkerhetsställa orientering av ingående fönster 
Fönster anländer i nuläget till fabriken via pall där de är placerade i stående läge. Vid 
ankomst har de olika fönsterkasseterna oftast en inkonsekvent rotationsriktning där de 
t.ex. kan stå placerade på sidan eller med ovansidan nedåt. Detta skapar ett behov av att 
identifiera vardera fönsters orientering för att säkerhetsställa en korrekt placering. 

• Förflyttning av material 
Ingående såväl som utgående material kommer förflyttas varpå det behövs ett passande 
gripdon som kan möjliggöra detta. 

• Montering av fönster 
Fönster skall monteras ihop med träreglarna genom karmskruv. Färdiga frigångshål finns 
men är inte konsekvent placerade. Hålen kan vara placerade på antingen ovan och 
undersida eller höger respektive vänstersida av fönsterkarmen. 

• Utförsel av objekt 
Efter färdig montering skall färdiga objekt förflyttas till att invänta nästa steg i 
produktionsprocessen. Det finns här ett uttalat behov av att kunna bygga upp ett 
mellanlager med färdiga fönster. 

 
Skövdevillan erbjuder en stor produktflexibilitet vilket medför att ingående fönster kan ha väldigt 
skiftande dimensioner beroende på kundspecifika önskemål. En uppskattning har gjorts gällande 
vad som kan betraktas som ett stort fönster i syfte att dimensionera robotens hanteringskapacitet 
gällande lyft och liknande aktivitet för ett objekt. Se tabell 4 Uppskattningen bygger på 
information från Skövdevillan om vilken leverantör företaget har ett samarbete med samt vilken 
produktserie som är gällande. Insamlad information över vanliga dimensioner från 
produktkatalog samt uppgifter från fönstertillverkare har sedan resulterat i en uppskattad vikt på 
120 kg vilket härleds av en snittvikt på 30 kg/m samt uppskattade övre modulmått på 2x2m. Värt 
att notera är att detta därmed inte är att betrakta som ett normalfall gällande 
fönsterbeställningar utan att detta snarare har i syfte att uppskatta en övre gräns för vad systemet 
kan förväntas klara av. Den tillägnade ytan för automationscellen är 6x6 m. Den uppskattade 
produktionstakten för väggar är att ungefär två kompletta väggar tillverkas dagligen där det kan 
finnas två- tre fönster per vägg. 
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Tabell 4. Dimensioner och vikt givna för ingående material. Notera att vikten för ingående fönster är härlett utifrån den största 
tänkbara varianten gällande fönster. 

Ingående material Vikt Antal/utgående objekt 

Fönster 120 kg 1 

Träreglar  15 kg 4 

 
Särskilda problemområden som identifierats är: 

• Orientering av material 

• Fasthållning och grepp av material 

• Förflyttning av objekt under arbete 

• Fixering av objekt inför montering 

• Montering av objekt med skruv 

• Förflyttning av färdiga objekt 
 
I samtal med Skövdevillan har det kommit överens om att de parametrar som lösningsförslagen 
för de olika identifierade problemområdena kommer att utvärderas utefter parametrarna 
säkerhet, ergonomi, kostnad, ledtid, komplexitet och storlek. Följande är en övergripande 
förklaring av respektive parameter. Märk dock att den specifika betydelsen anpassas för vardera 
gruppen där exempelvis storlek för ett förslag angående en layout mer specifikt kommer att gälla 
robotcellens dimensioner varpå samma parameters betydelse för verktygen kommer att 
specificeras som verktygets dimensioner. Säkerheten avser hur stor risken för ett specifikt förslag 
bedöms vara för att en olycka eller liknande skall inträffa. 

4.4 Mätning av fysisk och kognitiv automation 

Det finns i fabriken flera mekaniska och eldrivna verktyg för att assistera arbetet inom tillverkning 
såväl som monteringen av produkter. Det är en personalintensiv tillverkning där produktionen 
huvudsakligen sker manuellt med assisterandet av mekaniska och eldrivna verktyg. Förflyttningen 
av produkter sker antingen med truck där objekt oftast forslas antingen på pall eller genom att 
placeras på ställning. För hela produktionen inom fabriken finns arbetsinstruktioner vilka 
beskriver vilka operationer det är som skall utföras och i vilken ordning. Dessa radar upp de 
huvudsakliga operationerna samt ger en kortfattad och stegvis förklaring till hur dessa skall 
utföras. Detta kan därmed bedöms ha en kognitiv nivå av 𝐿𝑜𝐴𝑘𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣 = 3.  

 
Den nuvarande arbetsprocessens operationer är inte direkt motsvarande till de som önskas 
utföras genom en automationscell då fönstermonteringen i nuläget är mer integrerad i 
väggmonteringen. Liknande uppgifter går dock att återfinna vid andra delar av tillverkningen i 
fabriken. I delar av fabriken finns traverser placerade i takhöjd, vilka används mellan spikbord och 
liknande stationer för att förflytta otympligt och tungt material. Momentet där fönster lyfts in i 
vägg utförs dock manuellt och kan kräva att, beroende på fönstrets dimensioner och vikt, flera ur 
personalen hjälps åt. Denna lyftprocess symboliserar enligt skalan över fysisk automation därmed 
𝐿𝑜𝐴𝑓𝑦𝑠𝑖𝑘 = 1. Vid hopmonteringen av träkarmar vilka sedermera även monteras ihop 

tillsammans med fönster används eldrivna handverktyg vilka hanteras manuellt av personalen i 
produktionen. Detta representerar sedermera 𝐿𝑜𝐴𝑓𝑦𝑠𝑖𝑘 = 4. Reglar och liknande 
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byggnadsmaterial bearbetas vid något av fabrikens fyra spikbord. Monteringen sker här via 
nyttjandet av eldrivna spikpistoler vilket motsvarar 𝐿𝑜𝐴𝑓𝑦𝑠𝑖𝑘 = 4. En sammanfattning av de olika 

bedömda automationsnivåerna ges i tabell 5. Här ges även bedömda maximi- och miniminivåer 
som anses utkrävas av en lösning. 
 

Tabell 5. Bedömning av fysiska och kognitiva automationsnivåer. 

# Uppgift 
LoA 

Fysiskt Kognitivt 

Bedömd Min Max Bedömd Min Max 

1 Orientera material 1 1 7 1 1 2 

2 Greppa material 1 4 7 3 1 2 

3 Förflytta arbetsobjekt 1 5 7 1 1 3 

4 Fixera material 2 3 7 3 1 3 
5 Montera material 2 3 7 3 1 3 

6 Förflytta färdigmonterade objekt 4 4 7 3 1 4 
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5 Verktyg och ingående komponenter 

Olika lösningar och produkter utvärderas i följande avsnitt och utvärderas för att följaktligen 
kunna presenteras som ingående komponenter i fyra olika layoutförslag. Utvärderingarna bygger 
på tidigare fastlagda kriterier från avsnitt 4. Utifrån de presenterade layouterna väljs sedermera 
två av dessa ut för att undersökas vidare genom simulering. 

5.1 Verktyg 

Det finns två huvudsakliga funktioner som roboten förväntas kunna utföra. Ett innefattar själva 
förflyttningen av objekt och det andra innefattar fastmontering genom skruv. Då utformningen 
för det senare nämnda verktyget inte erbjuder någon större variation av lämpliga verktyg utöver 
skruvdragare fokuserar detta avsnitt främst på att utvärdera möjligheterna angående ett verktyg 
för att möjliggöra förflyttning. Till detta tillkommer även sensorteknik för att kunna positionera 
arbetsobjekt och liknade. 
 
För lyft av objekt finns flertalet olika alternativ. De alternativ för att gripa fast arbetsobjekt som 
har övervägts nyttjar antingen vakuumteknik eller parallellgående mekaniska gripdon. Detta 
motiveras av de jämna ytorna som finns på samtliga arbetsobjekt vilket ger goda förutsättningar 
för lyft genom vakuum. Den symmetriska utformningen hos både fönster och reglar bedöms även 
utgöra goda greppytor för användandet av mekaniska gripdon. 
 
Det är sammanfattnings fyra olika utformningar av gripdon som föreslås. Det första förslaget är 
att använda ett mekaniskt gripdon för att genom tryckkraft möjliggöra lyft av både fönster och 
reglar. Verktyget skulle i detta fall behöva vara dimensionerat för att kunna greppa både den 
största varianten av ingående fönster samt även de betydligt smalare reglarna. Det andra 
alternativet är att använda ett vakuumgripdon för förflyttningen av båda typer av objekt. 
Marknaden för färdiga automationslösningar erbjuder flera färdiga sammansatta alternativ för 
vakuumverktyg där komponenter som ejektorer och vakuumkoppar. Bland dessa system kan även 
konfigurerbara grupper av vakuumkoppar definieras för att tillåta att endast vissa av kopparna 
aktiveras vid ett givet tillfälle. Detta möjliggör alternativ där lämpliga konfigurationer av grupper 
kan nyttjas för att lyfta reglarna med smalare greppyta samtidigt som den fulla mängden noder 
kan utnyttjas vid lyft av de större fönsterobjekten. 
 
De två sista alternativen är funktionellt sett olika varianter av samma förslag och bygger på att 
både ett mekaniskt och ett vakuumbaserat gripdon används. Skillnaden mellan varianterna ligger 
i ifall dessa skall ingå i ett samma verktyg eller inte. För alternativ tre är de olika gripdonen åtskilda 
i två olika verktyg varpå verktygsbyte genom verktygsväxlare måste ske för att byta från en 
griplösning till en annan. För det slutgiltiga förslaget har dessa två istället inkorporerats i samma 
verktyg för vilket ett framtaget koncept illustreras i figur 6. 
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Figur 5. Konceptskiss över ett triangulärformat kombinationsverktyg med vakuumkoppar och ejektor i grönt, verktygsväxlare i 
blått varvid robotarmen sedan sammankopplas pneumatiskt och parallellgripdon i rött. Utformningen är framtagen i ändamål 

att presenteras som ett möjligt förslag i studien. 

5.1.1 Utvärdering av gripdonsverktyg 
De olika möjligheterna för verktyg har utvärderats i tabell 6. Efter utvärderingen har det 
resonerats kring ifall tre skilda verktyg på bästa sätt skulle fylla den utsatta uppgiften. Vid en 
sådan uppsättning skulle därmed det första verktyget, ett mekaniskt gripdon, kunna användas till 
att hämta reglar medan ett annat vakuumgripdon skulle kunna användas vid förflyttning av 
fönsterkomponenter. Det tredje verktyget skulle därmed få uppgiften att montera ihop de olika 
delarna och vara utrustad med skruvdragare. 
 
Tabell 6. Bedömning gällande alternativen för fixering av arbetsmaterial. 

 Säkerhet Kostnad Ledtid Komplexitet Storlek Totalt 

Mekaniskt 3 2 2 2 1 10 
Vakuum 3 2 2 3 3 13 
Skilda verktyg 3 1 1 1 1 9 

Samma verktyg 3 1 3 1 2 8 
 

5.1.2 Utformning av verktyg 
Sammanlagt finns det i cellen tre olika verktyg. Sammanställningarna för dessa har gjorts i 
programmet SolidWorks där produkter från olika tillverkare har utnyttjats. CAD modeller för de 
olika produkterna, som sensorer och liknande, har om inget annat nämnts hämtats från de olika 
tillverkarnas hemsidor. Sammanställningarna över verktygen som visas i figur 7, figur 8 samt figur 
9 innehåller stålprofiler och liknande för att visa hur de olika komponenterna kan sitta ihop. Dessa 
sammanställningar är gjorda för att användas vid simulering och är utöver det att betrakta som 
konceptuella förslag för hur sammanställningarna av utvalda produkter skulle kunna se ut och 
inte som slutgiltiga konstruktionslösningar. 
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Byten mellan verktygen utförs genom automatiska verktygsbyten som möjliggörs tack vare en 
verktygsväxlare. Verktygsväxlaren som har valts ut är ATI QC-213 och är anpassad för en maxlast 
på 300 kg (ATI, u.å.). Modellen med denna maxlast har valts ut då mindre varianter bedöms ligga 
för nära tjänstevikten när roboten arbetar med ett större fönster. Verktygsväxlaren består av fyra 
komponenter. Den första, vilken erhåller en centrerad placering, är vari den pneumatiska 
sammankopplingen mellan robot och verktyg utförs. Detaljen åtföljs även av tre ytterligare 
komponenter som utnyttjas för att sammankoppla roboten med elström, tryckluft samt I/O 
portar för ingående och utgående signaler vilka används för att läsa av sensorvärden från 
verktygen.  
 
I figur 7 kan det mekaniska verktyget observeras som skall utföra identifiera arbetskoordinater, 
fönsterdimensioner samt reglar. Verktyget består av två induktiva sensorer som används för att 
göra sökningar längs metallbetäckta föremål för att därigenom finna föremålets hörnkoordinater, 
orientering samt dimensioner. Den induktiva sensor som placerats på verktygen från Datalogic 
med avkänningsavstånd på 15 mm (Datalogic, u.å. a, sida 80). Med hänvisning till tabell 1 i avsnitt 
2.1.4 att avkänningsavståndet vid aluminium ändras med en faktor av 0,45 vilket ger ett effektivt 
avkänningsavstånd på 6,75 mm. Två parallellgripdon (Airtec, u.å) används för att gripa tag och 
förflytta reglar. De föreslagna parallella gripdonen är utbyggda med förlängningar för att bättre 
greppa tag i reglarna. Dessa förlängningar visas i figur 7 b där de illustreras i svart. Bredvid båda 
gripdonen finns triangulerande optiska sensorer (Leuze, u.å.) placerade, vilka visas som 
rödmarkerade i figur 7. Dessa tjänar två syften. Det första syftet är att genom avståndsbedömning 
avgöra lämpliga förflyttningsavstånd då verktyget närmar sig en regel för att denna skall gripas 
tag på ett lämpligt sätt. Det andra syftet är att kunna lägga verktyget parallellt med reglarna. Detta 
utförs på liknande sätt som för sökningarna med de induktiva sensorerna men med den 
huvudsakliga skillnaden att den utgående signalen som observeras inte ger ett booleskt 
sanningsvärde utan avståndsskillnader. Markerat i blått och svart i figur 7 visas även 
visionssystemet, DataVS2 (Datalogic, u.å. b) som används för att identifiera placeringen av hål 
avsedda för karmskruv samt även i de förslag där det är aktuellt identifiera markerade delar av 
ingående fönsterkasseter.  
 

 
Figur 6. Första verktyget. Verktyget består av tre olika sorters sensorer. I gult syns två induktiva sensorer. Verktygsväxlaren syns 
centralt placerad i mörkgrått i a). Ett visionssystem är placerat bredvid verktygsväxlaren och är i bild illustrerad delvis i blått. I b) 
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visas det linjära gripdonet med en triangulerande avståndssensor i rött bredvid. Sammanställning med mellanliggande 
komponenter för infästning av produkter är gjord i SolidWorks medan produkternas CAD modeller är hämtade från respektive 
tillverkare. 

Utformningen av vakuumgripdonet illustreras i figur 8. Vakuumverktyget består av en 
konfiguration av Covals vakuumgripdon i MVG serien (Coval, u.å.) vilken nyttjar två integrerade 
ejektorer där den valda modellen nyttjar backventiler och kulor för att förhindra eventuella 
luftläckor. 

 
Figur 7. Det andra gripdonet med ejektorer illustrerade i grönt och med huvuddelen av vakuumgripdonet i orange, båda ges som 
ett sammansatt gripdon av Coval. Överst i bild syns verktygsväxlaren i mörkgrått. Sammanställning är gjord i SolidWorks medan 

produkternas CAD modeller är hämtade från respektive tillverkare. 

Gripdonets vakuumkoppar är konfigurerbart för att kunna anpassas till användningen. Modellen 
kommer inte i färdigbestämda dimensioner under kundanpassas vid beställning. Tre olika 
varianter av vakuumkoppar erbjuds varav det större alternativet har valts. Enligt ekvation 1 
beräknas lyftkraften som krävs till följande: 
 

𝐹𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 = (
120

0,5
) (9,8 + 2) ∙ 2 = 5664 𝑁 

 
Lyftkraft från vakuumkopparna har hämtats från produktblad där modell av liknande dimensioner 
och typ till vad som anges i produktbladet för MVG serien har använts för att identifiera 
lyftkraften för en vakuumkopp till 50 N. 
 
Konfigurationen som valts för produkten är version Q, se figur 9. Med information angående 
kopparnas placering och mellanliggande avstånd, se figur 9 a), beräknades sedan den krävda 
storleksdimensionen på produkten för att rymma ett tillräckligt antal koppar för att klara både ett 
horisontellt och vertikalt lyft. 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟ä𝑣𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚𝑘𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟 =
5664

50
 ≈ 708 𝑠𝑡 
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Figur 9. Konfiguration av vakuumgripdon. I a) syns de möjliga konfigurationerna för vakuumkoppar (Coval, u.å) och i b) ges en 

överblick över en undersida för ett helt system (Ibid) 

Med antagandet att minimiavståndet från centerpunkten på närliggande kopp är ungefär 
densamma som centrumavståndet mellan två koppar, 56 mm, beräknades antalet koppar på en 
rad för ett verktyg på 500 mm genom följande beräkning: 

𝑉𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚𝑘𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑑 =
800

56
 ≈ 14 𝑠𝑡 

 
Vilket ger följande längd på verktyget där avståndet mellan två rader, 24 mm från figur 7 a) har 
använts: 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =
708

14
∙ 24 ≈ 1214 𝑚𝑚 

 
För att lyfta den största varianten av fönster med en ytterligare tillagd mindre marginal utöver 
säkerhetsfaktorn därmed dimensionerats till en bredd på 800 mm samt en längd på 1250 mm. 
Andra vakuumbaserade gripdon utöver detta kan därmed behövas för att lyfta mindre fönster.  
 
I figur 10 visas verktyget som används för att genom skruvförband montera ihop 
sammanställningen. Verktyget består av två automatiska skruvdragare som matas från varsin 
matningsstation, den ena skruvdragaren används för montering av träkarmarna medan den andra 
används för att försätta karmskruv i fönsterkasseten. De valda skruvdragarna är från Stögers SEL 
serie (Stöger, u.å. a). Mellan de två skruvdragarna finns ett visionssystem placerat för att 
identifiera förborrade skruvhål. För matning av skruv används två matningsenheter ur Stögers ZSE 
serie (Stöger, u.å. b). 
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Figur 8. I a) visas skruvverktyget där de två skruvdragarna är av modell SRL med en visionsensor, illustrerat i blått, emellan dem 
och verktygsväxlarenheten undertill. För a) gäller att sammanställningen är gjord i SolidWorks medan produkternas CAD 
modeller är hämtade från respektive tillverkare. I b) visas matningsenheten för skruvar som är av modell ZSE-1000 (Stöger, u.å. 
c).  

5.2 Orientering 

För att bemöta problemet angående felorienterade arbetsobjekt kan olika lösningsperspektiv 
tillämpas. Det kan exempelvis ske av en robot efter en okulär inspektion från en anställd eller 
genom att en anställd utför både inspektion och korrektion av orienteringen genom nyttjandet 
av mekaniska verktyg. Båda dessa möjligheter presenteras och utvärderas i följande avsnitt.  

5.2.1 Utvärdering av orienteringslösningar 
Vridbordet tar en omfattande plats i fabrikslokalen då det krävs utrymme för att fullt kunna rotera 
ett fönster. Dimensionerna har jämförts med tillgängliga system för rotation av just fönster. 
Investeringskostnaden blir här även större. Fördelen med att märka ut hörn är att det är en 
förhållandevis enkel operation som inte är ergonomiskt eller kostnadsmässigt krävande där 
kostnaden som jämförs innefattar antingen inköpande av ett vridbord med funktionen att kunna 
lyfta och vrida material eller att köpa in ett visionssystem för avläsning av utmärkta hörn. Det 
tillför dock en längre ledtid där utmärkningen måste läggas till som en förberedande operation 
innan material anländer till automationscellen. Det är inte heller en komplex operation ur varken 
ett tekniskt och administrativt perspektiv. Resultat för utvärdering syns i tabell 7. Båda 
alternativen har bedömts behöva utforskas vidare då vissa faktorer har varit svåra att bedöma. 
 
Tabell 7. Bedömning gällande alternativen för orientering av fönster 

 Säkerhet Ergonomi Kostnad Ledtid Komplexitet Storlek Totalt 

Märkning av hörn  4 1 3 2 1 3 14 

Vändbord 2 3 1 2 1 1 10 
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5.2.2 Utformning av orienteringslösning 
För vändbordet har ett passande system som erbjuds av det tyska företaget U-R-B-A-N används. 
Företaget inriktar sig på att förse fönsterproducenter med passande verktyg och vändbordet är 
speciellt anpassat för att nyttjas i fönsterproduktion. Fönstret läggs på bordet varpå en personal 
kan höja bordets innerram samt vrida ramen med hjälp av fotkontroller. Kontaktytorna på bordet 
är belagda med friktionshöjande material för att undvika att fönstret glider av ytan. En CAD 
modell har skapats för att användas inom senare simulering vilken illustreras i figur 11. 

 
Figur 11. Märk att även vissa förenklingar har gjorts i tidssparande syfte vid formgivningen av CAD modellen som återges i 

figuren är bordet tänkt att representera systemet som erbjuds av företaget U-R-B-A-N. 

 

5.3 Fixtur 

Det finns tre olika förslag på fixturer som presenteras. Två av dessa utnyttjar lineär förflyttning av 
fixturkomponenter för att möta problemet om ingående materials skiftande dimensioner medan 
det tredje förslaget undviker rörliga detaljer till förmån för ett specialanpassat vakuumverktyg. 
 
Det första förslaget utnyttjar kartesiska robotar för att anpassa avståndet mellan rörliga 
fixturpunkter (se blåmarkerade komponenter i figur 10) vilka är ämnade att vara placerade vid 
respektive hörn i den ram som reglarna skall monteras ihop till. Till höger illustreras ett 
konceptuellt exempel på hur reglarna skulle kunna bli placerade i spår. Genom de grönmarkerade 
slädarna kan hörndelarna sedan förflyttas längs de banorna (se rödmarkerade komponenter i 
figur 12). Detta skapar rörelse i XY planet för de vänsterplacerade hörnfixturerna och Y rörelse för 
fixtur belägen i övre högra hörnet. Den stående ställningen är för att spara på yta genom att 
utnyttja höjden i fabrikslokalen. Det andra alternativet delar vissa likheter med det första 
förslaget men använder sig av pneumatiska cylindrar för att anpassa dimensionerna på verktyget.  
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Det tredje alternativet är att utnyttja fixering via vakuumbord i horisontellt läge. Då inget bord av 
passande dimensioner har hittats föreslås att det istället används fyra mindre bord för att skapa 
den eftersträvade ytan för att kunna tillgodose fixering av ett stort fönster. Passande 
aluminiumprofil kan placeras på ytan med mellanliggande matta för att agera styrelement vid 
placeringen av material. Vidare kommer vakuumplanen med tillhörande gängade hål i bordsytan 
vari fixturer såsom pneumatiska materialhållare kan användas som komplement för att fixera 

5.3.1 Utvärdering av förslag till fixturer 
Det har givits fyra förslag för att fixera fast material. Ett förslag som består av flera produkter samt rörliga 
komponenter av rörliga komponenter ges ett lägre betyg än ett förslag med statiska objekt utan rörliga 
delar. Det första förslagen har bedömts ha en relativt högre komplexitet jämfört med övriga tack vare 
antalet rörliga komponenter som behöver ställas in för att tillgodose syftet för fixturen. För detta krävs 
även att den remdrivna släden för övre vänstra hörnet av fönstret och släden för nedre vänstra hörnet är 
vertikalt parallella samt att de två övre slädarna är horisontellt parallella. Detta medför att det första 
alternativet har en högre risk för att hamna i ofas än det andra alternativet vilket motiverar respektive 
poängsättning. Resultatet för utvärderingen visas i tabell 8. 

Tabell 8. Bedömning gällande alternativen för fixering av arbetsmaterial. 

 Säkerhet Ergonomi Kostnad Ledtid Komplexitet Storlek Totalt 

Remdrift 2 3 1 3 1 2 12 
Pneumatik 3 3 2 3 2 2 15 

Vakuumbord 2 3 2 2 2 1 12 
Manuellt 1 1 3 1 3 1 10 

  

Figur 9. Figur som illustrerar en konceptuell lösning för att fixera material. 



28 
 

 
 

Efter övervägningen i tabell 3 har alternativet angående pneumatiska cylindrar bedömts vara ett 
lämpligt alternativ att ingå i ett slutgiltigt konceptförslag.  

5.3.2 Utformning av fixtur 
Bordet består av två pneumatiska cylindrar vilka justerar varsin släde i X respektive Y led utifrån 
bordets lokala koordinatsystem med Z axeln gåendes vinkelrätt från monteringsytan. Slädarna 
består i sin tur av mindre parallella pneumatiska system som tillåter linjär förflyttning av 
gripklossar vilka används för att genom tryckkraft fixera fast de horisontellt placerade reglarna. 
Monteringsbordet har en lutning och en mindre rotation vilket tillsammans med nyttjandet av 
friktionsfria plattor ämnar tillåta att reglarna och fönster kan glida på plats efter att de har 
avlämnats av vakuumverktyget. Fastsvetsade stålprofiler används som distanser till fönster för 
att tillåta en frigående spalt emellan fönster och reglar. Bordets övriga plåtkonstruktion illustreras 
i figur 13 rent konceptuellt och ämnar visa hur en konstruktion skulle kunna utformas. 
 
 

 
Figur 13. Förslag på fixturbord. Bordet består av två slädar som går på linjärbanor och drivs av pneumatiska cylindrar. Den ena 
cylindern är placerad till höger i bild och styr släden som går i horisontellt led och den andra är placerad bakom och styr släden 

som går vertikalt. 

5.4 Inlastning 

Införsel av fönster sker i nuläget genom att fönster anländer till fabriken på pall, varvid 
materialinförsel till cellen antas ske på liknande sätt för att förhindra tillagd tid genom omlastning. 
Fokus för detta delavsnitt ligger därmed på att tillföra inlastningsalternativ för reglarna. Produkter 
från flera olika producenter av förvaringsalternativ har undersökts. Det presenteras två alternativ. 
Det ena erbjuder att reglarna placeras liggandes på pall genom införsel via truck och den andra 
att reglarna placeras manuellt i en stående ställning.  
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5.4.1 Utformning av inlastningsalternativ 
Det första alternativet är en vanlig ställning varvid reglar kan föras in på pall via truck och syns i 
figur 14 a). Avskärmningen från fabriksgolvet föreslås ske genom ett delat stängsel där nivån 
under inlastningsytan är avskärmad medan den övre delen består av en dörr som kan öppnas 
vertikalt uppåt. I cellen kompletteras det alternativet med en ljusridå för att roboten automatiskt 
skall detektera då ingående material anländer. 
 
Det andra alternativet, figur 14 b) är en stående ställning varvid reglarna kan placeras för hand 
inuti cellen. Färdiga alternativ för liknande ställningar har undersökts men vad som presenteras 
här är en specialkonstruktion vilken bedöms kunna tjäna cellens funktion på ett bättre sett än 
alternativen. Konstruktionen består av en hopsvetsad stålram vilken bildar flertalet fack i vilka 
reglar kan placeras. Det finns en mindre lutning och under reglarna är ett utrymme vari material 
för ett mjukare material av förslagsvis skumgummi kan placeras. Detta tjänar till att ge reglarna 
en mjuk yta att stå på samtidigt som friktionen tillsammans med ställningens lutning hindrar 
förflyttning.  
 

 
Figur 14. I a) illustreras hur inlastning kan göras genom att en del av säkerhetsstängslet fälls upp varpå reglar kan följa grön 

markering och placeras på lämplig yta. B) visar ett förslag på en ställning för stående reglar. 

5.5  Utlastning 

Utlastningen har som främsta uppgift att möjliggöra att de färdigmonterade fönsterobjekten utan 
större ergonomiska svårigheter kan transporteras vidare till spikbord. Detta kan ske genom att 
antingen utnyttja fabrikens traverser eller genom att på annat sätt göra objekten lättillgängliga 
för transport. Det andra kravet för utlastningen är att de skall vara möjligt att bygga upp ett 
mellanlager med färdiga komponenter. 
 
Ett alternativ för att möjliggöra transport till spikbord är att färdigmonterade fönster placeras 
horisontellt på pall. Detta sker då med mellanliggande distanser där fönster sedan sekventiellt i 
den ordning dom ligger kan plockas upp med travers för att sedan förflyttas till ett passande 
spikbord. En annan möjlighet är att utnyttja en specialanpassad pall där fönster sedan kan 
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placeras vertikalt. Genom detta kan sedan fönster antingen förflyttas genom att en truck 
förflyttar samtliga fönster genom att lyfta pallen eller genom att en travers tar tag i fönster och 
lyfter dom. 
 
Det sista givna alternativet utnyttjar framkommen information från intervjustudierna angående 
omstruktureringen av inflödet av material där flera av nuvarande stationer, främst sågbord, kan 
komma att försvinna vilket öppnar upp nya möjligheter för en anpassad lösning som går bortom 
den designerade arbetsytan. Genom att montera ett löpande band monteras längs med 
fabriksväggen närmast spikborden för att tillåta transport som sträcker sig fram till spikborden , 
se figur 15, för att sedan möjliggöra en kortare förflyttning via travers. Det skall dock noteras att 
detta kräver att nuvarande arbetsytor längs väggen i fråga förflyttas. 
 
 

 
Figur 15. Förslag för utförsel av material där utgående material från robotcell, markerad i blått, förflyttas till en conveyor, 

markerad i rött. Härifrån kan färdigmonterade fönster sedan överföras med travers till spikbord. 

5.5.1 Utvärdering av förslag till utlastning 
Ergonomin för placera färdigmonterade fönster i liggande läge tillför vissa svårigheter då fönster 
måste tas i ordning. Det bedöms även finnas en längre ledtid gentemot att placera i stående läge 
på pall då det i liggande position krävs att det läggs på distanser emellan varje färdigmonterat 
objekt vilket därmed inför ett extramoment som skall utföras av roboten. Att använda en vertikal 
conveyor medför även att robotcellen tar ett betydligt mer omfattande utrymme i lokalen vilket 
till viss del vägs upp av att färdigmonterade objekt kan transporteras nästan direkt till nästa 
station vilket tillgodoser en god ergonomi då dessa inte behöver lyftas lång med fabrikens 
nuvarande traverser. För resultat av bedömning se tabell 9. 
 
Tabell 9. Bedömning gällande alternativen för fixering av arbetsmaterial. 

 Säkerhet Ergonomi Kostnad Ledtid Komplexitet Storlek Totalt 
Pall 2 1 3 1 3 3 13 
Ställning 3 3 2 2 2 2 14 
Åkbana 3 3 1 1 2 1 11 
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5.5.2 Utformning av utlastningsförslag 
Ställningen som valts är en L formad ställning, se figur 16, vari fönster kan staplas. Förflyttning av 
hela ställningen går att genomföra via truck vilket skapar möjligheter till att lagra färdiga fönster 
i en annan del av fabriken ifall behovet skulle uppstå. Föreslagen användning är dock att utnyttja 
fabrikens traverser för att kunna bygga upp ett mellanlager och därefter direktförflytta gällande 
fönster till ett av spikborden. 

 
Figur 16. Ställning för färdigmonterade fönsterkomponenter 

Sammanfattningsvis har olika ingående komponenter tagits fram och valts ut för att ingå i 
layouter tillsammans med övrig utrustning som robotar. De valda komponenterna har berört 
verktyg, vilket har resulterat i tre olika verktyg för att förflytta samt montera ihop inkommande 
material. Det har även valts ut metod för att fixera materialet för att underlätta fastmontering 
där tekniken som utnyttjas bygger slädar som kan ställa in sig på reglerbara avstånd med hjälp av 
pneumatiska cylindrar. Komponenter för inlastning och utlastning av material har även valts vilket 
resulterat i två olika alternativ där de två kommer att undersökas vidare i nästa fas av studien, 
där möjliga layouter formuleras. Metoder för korrigering av möjlig felorientering av fönster har 
även undersökts. Även här har två olika alternativ valts vilka kommer att jämföras vidare i 
kommande avsnitt.  
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6 Konceptgenerering 

I följande delavsnitt presenteras olika koncept på layouter för placering föreslagna komponenter 
från avsnitt 5. Det finns vissa funktionella likheter mellan förslagen varpå avsnitt 6.1 behandlar 
gemensamma faktorer som övergripande arbetscykel och principer gällande inre och yttre 
säkerhet som rör samtliga förslag. Det ges även en överblick över robotar och tillhörande 
komponenter som övervägs ingå i förslagen. Tillsammans med vardera layout presenteras sedan 
den tillhörande robotmodellen. Avsnittet avslutas med att genom en jämförelse av de olika 
layouterna där en delgrupp av koncept väljs ut för ytterligare undersökning genom simulering. 

6.1 Övergripande 

Samtliga föreslag för layout följer en liknande process genom monteringen varpå en huvudsaklig 
sådan process presenteras nedan. Viss korrigeringen kan ske beroende vilka övriga 
konfigurationer av cellen som blir aktuella. Det är värt att notera att det innan steg 1 måste 
fastställas hur fönstret är orienterat för att det ska bli korrekt placerat. För att detta skall vara 
möjligt kan ett manuellt moment läggas till innan fönster transporteras till cellen för att bli 
monterade. Detta skulle kunna innefatta att personal på förhand markerar ut ett förbestämt hörn 
på vardera fönsterkassett vilket skulle kunna avläsas genom visuell sensoravläsning inuti cellen. 
 

1. Fönster och reglar placeras via truck in i cellens via ingången för material. Ljusbommen 
vid införsel registrerar att material har kommit in och då truck har lämnat påbörjas 
processen ifall ingen personal finns att registrera i arbetsområdet.  

2. Visionssytemet beläget vid avlastningsplatsen för fönster registrerar placeringen av hål 
för karmskruv.  

3. Ifall robotens aktiva verktyg inte är gripdonet hämtas verktyget. 
4. Sökning genom induktiva sensorer placerade på verktyget görs för att bestämma 

fönstrets storlek. Uppmätta dimensioner används för att ställa in fixturbordets rörliga 
delar. Sökning av hörn sker även för att ge systemet en exakt koordinat över var fönstret 
är placerat.  

5. Upphämtning sker av reglar, vilka placeras i fixturen. För att reglarna skall placeras rätt 
används även här ett visionssystem som överblickar monteringsytan. Då reglar blivit 
korrekt placerade fixeras dessa med hjälp av vakuumtryck. 

6. Med tidigare sparad koordinat för arbetsobjektet hämtas nu en fönsterkassett, vilken 
placeras på fixturbord. Mekaniska distanser placerade i fixturbordets nedre del 
tillgodoser att önskvärt utrymme ges mellan fönster och reglar. 

7. Verktygsbyte sker till skruvdragare. Ramen monteras via skruv för att sedan montera in. 
8. Verktygsbyte sker tillbaka till gripdonet vilket används för att transportera distans till 

pallen vid utgående material. 
9. Färdigmonterat fönster transporteras och läggs ovanpå   
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6.1.1 Genomgående inre säkerhet 
Den inre säkerheten omfattar skydd inuti robotcellens arbetsområde. Här ingår sådant som på 
något sätt kan medföra en risk för olycksfall och tillgodose en säker arbetsmiljö då behörig 
personal rör sig inom avsatt område. I följande delavsnitt ges därmed övergripande komponenter 
som gäller för samtliga layoutförslag. 
 
Det finns i samtliga förslag behov av att kunna röra sig inuti arbetsområdet om än för att bara 
hämta ingående material samt plocka upp utgående objekt. För att kunna tillgodose att cellen 
skall kunna köras kontinuerligt till dess att ett accepterat antal enheter blivit färdigmonterade 
används ABB:s SafeMove2. Ett alternativ till detta är att manuellt produktionsstopp sker innan 
varje ingång. Detta medför dock ett ökat antal produktionsstopp tillsammans med risker för 
störningar i flödet. Närmare beskrivning över den specifika zonindelningen återfinns i respektive 
layoutbeskrivning. 
 
För att undvika olycksfall tillämpas med fördel även redundanta säkerhetssystem såsom ABB 
Jokab Safetys tryckkänsliga mattor, vilka placeras ut på lämpliga ställen där behörig personal 
bedöms kunna röra sig ifall att SafeMove2 inte skulle fungera. Valda robotar kommer dessutom 
utnyttja intern viktavkänning för att upptäcka ifall ett föremål plötsligt tappas under ett lyft eller 
ifall andra avvikelser sker. 

6.1.2 Genomgående yttre säkerhet 
Precis som i föregående delavsnitt gällande den inre säkerheten beskrivs här säkerhetsmässiga 
principer som gäller för samtliga förslag med avvikelsen att det i detta avsnitt är med avseende 
på cellens yttre säkerhet. Den yttre säkerheten har som syfte att genom bland annat fysisk 
avskärmning förhindra obehörigt personaltillträde till arbetsområdet tillika minimera risken att 
olyckor utanför cellen sker till följd av en händelse inuti cellen. 

6.1.3 Robotar och utrustning i anknytning till robotar 
Den robot som har valts ut till de olika förslagen är ABBs länkarmsrobot IRB 6700. Dessa samt 
åkbana tillsammans med deras givna maxlast och räckvidd ges i tabell 10. Två olika modeller av 
denna typ har utnyttjats för de olika förslagen. Den första modellen är stationärt placerad på 
antingen golv eller åkbana varav den andra modellen IRB 6700Inv är gjord för att monteras i ett 
hängande läge. Motiveringen till valet av robot kommer från att dess maxlast och räckvidd 
erbjuder goda möjligheter till att utföra arbetet inom de layouter som föreslås. 
 
Tabell 10. Robotar. Beskrivning av valda robotar samt åkbana. *) Räckvidden som visas är det av ABB erbjudna längdintervall 
som systemet kan beställas i. 

Typ Modell Räckvidd [m] Maxlast [kg] 

Länkarmsrobot IRB 6700 2,8 205 
Länkarmsrobot IRB 6700Inv 2,9 245 

Åkbana IRBT 6004 1,7-19,9*  
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Ett av förslagen använder en åkbana för att bidra med en translationsrörelse vilken används för 
att förflytta föreslagen robot mellan olika arbetsområden. Åkbanan har valts ut på grund av att 
den är en modell som är anpassad till att användas tillsammans med vald robot vilket därmed 
bidrar till anpassade infästningar och tillgodosedd hållfasthetsdimensionering. Förflyttning sker 
genom remdrift.  

6.2 Layout 1: Centralt placerad robot 

Robotcellen har en hög automationsgrad där samtliga operationer skall kunna utföras av roboten. 
Illustration över layouten ges i figur 17. Som ett förslag för placeringen av verktyg är de 
utmarkerade objekten V1 och V2 tänkta att representera verktyg placerade i ett gemensamt ställ. 
Ett visionssystem finns utplacerad vid det designerade området för intransport av fönster för att 
kunna registrera placeringen av karmskruvarnas frigångshål. 
 

  
Figur 17 Det första layoutförslaget med tillhörande teckenförklaring till höger. Grön markerade områden symbolisera cellens 
zonindelning. Gulmarkerade pilar märker ut punkter för ingående och utgående material. 

Rörelse- och arbetsområde riktas mot väggen på grund av robotens placering. Detta motiveras 
genom av att rörelseenergin ifall ett arbetsobjekt skulle tappas av verktygets gripdon därmed 
riktas ut mot betongväggen och inte in mot fabriken. 
 
De komponenter som är tänkta att användas i cellen är IRB 6700, det liggande alternativet varvid 
ingående reglar kan placeras samt resterande komponenter som tagits fram. Cellen är indelad 
fyra zoner vilka definieras i ABBs SafeMove2 för att förbättra den inre säkerheten för cellen: 

• Zon 1: Upphämtningsområde 
Denna zon är med materialinförselområde ej inräknat den enda zon vari personal 
förväntas kunna röra sig. Medan personal registreras i cellen är roboten förbjuden 
rörelse inuti denna zon och dess arbetshastighet begränsas.  

• Zon 2: Buffertzon 
En buffertzon mellan robot och upphämtningsområdet. Personal förväntas ej beträda 
denna zon och den har i syfte att registrera ifall någon inuti cellen av misstag kommit i 
närheten av robotens arbetsområde. Vid beträdande av personal begränsas robotens 
hastighet ytterligare och förbjuds tillträde till zon 2. 

• Zon 3: Robotområde 
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Vid beträdande av personal i denna zon saktas robotens arbetsrörelser ner till fullt 
stopp. Roboten påbörjat inte nytt arbete fören ingen personal registreras i cellen, dörren 
är stängd och brytare utanför cellen har aktiverats.  

• Zon 4: Materialinförsel 
Material förs in genom denna zon. Två ljusridåer, en för vardera 
materialplaceringsområde, registrerar då nytt material förs in i cellen. 

6.3 Layout 2: Upphängd robot 

Det andra layoutförslaget innehåller många funktionella likheter med det första med det största 
undantaget att roboten här är monterad upphängd på en linjär bana. Illustration över layouten 
ges i figur 18. Detta motiveras av att detta inte tar lika mycket plats utåt mot lokalen, vilken med 
tanke på cellens tänkta placering bedöms fördelaktigt. Det kan noteras att det till skillnad från 
föregående förslag finns en avsaknad av ljusbommar då ingången för material istället har en grind. 
Detta är för att bevara den yttre säkerheten då införseln här är riktad in emot fabriksgolvets 
huvudyta. Avskärmningen är därmed för att förhindra att en olycka sker till följd av att ett föremål 
antingen flyger ut genom grinden eller att objekt eller anställd i fabriken av misstag råkar hamna 
i cellen.  
 

 
Figur 18. Det andra layoutförslaget 

De komponenter som är tänkta att användas i cellen är IRB 6700Inv, ställ för stående placeringen 
av reglar samt resterande komponenter som tagits fram. Zonindelning tänkt att vara indelad 
enligt följande: 

• Zon 1: Utgående material 
För att behörig personal skall kunna få tillträde till cellen krävs att båda grindar är 
stängda samt att roboten ej är verksam i området. Är dessa kriterier uppfyllda kan 
grinden öppnas varpå roboten inte längre har tillträde till zon 1 och bara kan jobba med 
begränsad hastighet i zon 2. 

• Zon 2: Monteringsområde 
Montör förväntas inte vara inom detta område och ifall personal registreras här införs 
produktionsstopp till dess att ingen människa kan registreras i cellen och brytare 
aktiverats utanför cellen. 

• Zon 3: Materialinförsel 
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Portar till materialinförseln kan endast öppnas då roboten inte är verksam i zonen. Vid 
öppning förbjuds roboten tillgång till zon 3 och hastigheten sänks. 
 

6.4 Layout 3: Manuell samverkan från operatör 

Förslaget har en lägre automationsnivå jämfört med tidigare lösningsförslag och utnyttjar en 
montör för att sköta skruvmontering. Illustration över layouten ges i figur 19. Detta innebär att 
en verktygsväxlare inte krävs för cellen. Cellen är indelad i sju olika zoner. Tillgång till cellen nekas 
ifall roboten utför rörelser inom zon 7. Tillgång ges enbart då ljussignalen som indikerar cellens 
tillgänglighet lyser grönt. 
 

  
Figur 19. Det tredje layoutförslaget 

De komponenter som är tänkta att användas i cellen är IRB 6700, ställ för stående placering av 
reglar samt vissa av de komponenter som tagits fram. En del objekt, som verktygen för förflyttning 
av reglar samt skruvdon uteblir då detta utförs av montör. Zonindelning är tänkt att vara indelad 
enligt följande: 

• Zon 1: Manuell arbetszon 
Då montör intar denna zon begränsas robotens rörelsehastighet och robotarmen 
förbjuds efter dörrens öppnande tillgång till zon 7. Restriktionen hävs då montör lämnat 
cellen, dörren stängts, brytare utanför cellen blivit intryckt och systemet inte längre 
registrerar närvaro av personal.  

• Zon 2: Bufferzon – material 
Då montör är i denna zon förbjuds roboten tillträde till zon 4. 

• Zon 3: Bufferzon – utlager 
Då montören är i denna zon begränsas robotens hastighet. 

• Zon 4: Ingående fönster 
Robotens hastighet begränsas och tillgång för roboten förbjuds medan montör är 
närvarande. 

• Zon 5: Ingående reglar 



37 
 

 
 

Robotens hastighet begränsas och tillgång för roboten förbjuds medan montör är 
närvarande. 

• Zon 6: Utgående material 

• Robotens hastighet begränsas och tillgång för roboten förbjuds medan montör är 
närvarande. 

• Zon 7: Robotområde 
Montör förväntas aldrig vara inom denna zon då roboten är igång. Ifall systemet 
detekterar någon inom detta område sker nödstopp. Roboten fortsätter efter detta inte 
arbete ifall områden inte registrerats tomt och knapp tryckts in utanför buren.  

• Zon 8: Arbetsbord 
Zonen agerar som en bufferzon medan montören är i cellen. Roboten har tillgång till 
zonen men endast med begränsad hastighet. 

6.5 Layout 4: Åkbana 

Layouten använder den linjära åkbanan för att kunna förflytta roboten och liknar därmed den 
andra layouten vilken diskuteras i avsnitt 6.3 med skillnaden att förflyttningen här sker på marken 
där förslaget nyttjar IRB 6700. Illustration över layouten ges i figur 20. Förslaget utnyttjar även 
vridbordet för justering av eventuella fel gällande fönstrets orientering. Barriären bredvid 
vändbordet är utformat som en genomskinlig vägg med kontrollerna för vändbordet placerat 
utanför cellen. Detta tillåter att en operatör kan stå utanför cellen, utföra en okulär inspektion av 
ett fönsters orientering och vid behov utföra justeringar genom att vrida fönstret. Då montören 
inte behöver gå in i cellen innebär detta att robotens hastighet inte behöver sänkas. 

 
Figur 20. Layout fyra med en robot på en remdriven åkbana 

Zonindelning är tänkt att vara ske enligt följande: 

• Zon 1: Införsel av material 
Vid införsel av material begränsas robotens arbetsområde och hastigheten sänks. 

• Zon 2: Utförsel av material 
Precis som vid införseln av material begränsas här robotens arbetsområde och tillgång 
till zonen begränsas samtidigt som den tillåtna rörelsehastigheten sänks. 

• Zon 3: Verktygsområde 
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Tillgång kan ske för underhåll men roboten är då personal är i denna zon inte verksam 
utan sätts i produktionsstopp. 

• Zon 4: Robotens huvudsakliga arbetsområde 
Montör förväntas aldrig vara inom denna zon då roboten är igång. Ifall systemet 
detekterar någon inom detta område sker nödstopp. Roboten fortsätter efter detta inte 
arbete ifall områden inte registrerats tomt och knapp tryckts in utanför buren.  

6.6 Konceptutvärdering 

Utvärderingen av de olika koncepten redovisas i tabell 11. Säkerheten bedömdes utifrån risken 
att ett arbetsobjekt på ett olämpligt sätt lämnade cellens arbetsområde eller att en anställd på 
ett olovligt sätt hamnat inuti robotens arbetsområde. Med i bedömningen var även risken för 
skador då en anställd med lovlig tillgång till cellen befann sig inuti det aktiva områden då roboten 
var igång. Faktorer som åt vilket håll robotens rörelser riktar sig och hur nära en montör behöver 
arbeta roboten har ingått i bedömningen. På liknande sätt har även kriteriet angående ergonomi 
speglat den inre arbetsmiljön för behörig personal. Det första, andra och tredje konceptet har 
inom dessa två områden givits en mer fördelaktig bedömning gentemot det tredje förslaget med 
motivationen att de förstnämnda med fördel kan arbeta inåt väggen varpå ett möjligt fel vid 
hantering av arbetsobjekt medför en minskad risk att objektet skulle få en kaströrelseriktning ut 
mot fabriksgolvet. Behovet att inkludera monteringspersonal för att roboten skall kunna slutföra 
vissa delar av arbetscykeln samt den ergonomiska ansträngningen för de specifika operationerna 
har även varit en del i bedömningen. Kostnad och komplexitet är här båda bedömningar på 
antalet ingående komponenter. Storleken representerar huvudsakligen i detta fall 
celldimensionerna men även hur väl ytan används har även ingått i bedömningen. Detta tjänar 
som en förklaring till varför förslag två och fyra har givits en högre poäng då dessa genom att 
flytta arbetsområden närmare väggen möjliggöra en bättre förbipassage för material och 
liknande från fabrikens nedre dörr. 
 
Tabell 11. Layoututvärdering. Utvärderingen av de olika layouterna som diskuteras i avsnitt 6. 

Layout Säkerhet Ergonomi Kostnad Ledtid Komplexitet Dimensioner Totalt 

1 3 3 3 2 2 3 16 

2 1 3 2 2 1 1 10 

3 2 2 1 1 2 1 9 

4 3 2 2 2 2 1 12 

 
Utefter utvärderingen av de framtagna koncepten har beslutet tagits att vidare undersökning 
genom simulering skall genomföras för det första och fjärde alternativet, varvid faktorer som 
cykeltider och robotens arbetsrörelser kan studeras mer ingående. Simuleringarna kommer 
även att bidra till att illustrera den upptagna yta som de två koncepten upptar. 
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7 Simulering 

I följande avsnitt presenteras de två olika koncepten som blivit utvalda för simulering. Eventuella 
skillnader i layout presenteras tillsammans med en beskrivning av den slutgiltiga arbetscykel som 
simulerats. Det kan vid båda förslagen antas att hastigheten begränsats vid de tillfällen då det 
roboten antingen förflyttat ett föremål eller behövt gå långsammare för att nå en bättre precision 
samt avläsa sensorvärden. För det senare gäller exempelvis då placeringen av objekt skall 
identifieras eller då objekt skall läggas ned. Vidare gäller även att hastigheten har begränsats i 
proportion till hur tung lasten har varit. 

7.1 Första simuleringen: Centralt placerad robot 

Den slutgiltiga layouten för simuleringen visas i figur 21 där dess utförda rörelsesträckor 
illustreras i gult. En viss korrigering har gjorts med placeringen av bland annat verktyg för att 
förenkla verktygsbyten genom att placera verktygen på passande ställen i relation till deras 
respektive användningsområde. Även inlämningsplatsen för fönster har förflyttats något för att 
ge plats åt införseln för reglar. Utförseln av material är belagd där roboten enkelt kan nå att 
placera färdigmonterade fönster. 

 
Figur 21. Överblick över det första simulerade förslaget. Gröna pilar anger ingångar och utgångar för exempelvis 

införsel/utförsel av material eller underhåll. Röda markeringar anger verktygens placering och orangea anger placeringen av 
övriga komponenter. 

Det första som utförs i arbetscykeln är att undersöka dimensioner, orientering och placering för 
nästgående fönster som skall monteras. Detta utförs genom att roboten efter att ha hämtat det 
mekaniska gripdonsverktyget förflyttar sig till förinställda koordinater för pall varvid hastigheten 
sänks medan induktiva sensorer på verktyget används för att lokalisera de exakta 



40 
 

 
 

arbetskoordinaterna. Detta åstadkoms genom fyra sökningar där utsignalen för de induktiva 
sensorerna utnyttjas för att identifiera ifall den aluminiumbeklädda fönsterkarmen befinner sig 
framför sensorområdet. Den första sökningen sker i Z led hör höjden av fönstret tas fram genom 
att dra bort ett offset bestående av pallhöjden ifrån framtagen Z koordinat. Efter fullbordad 
sökning skickas värde för höjden till robotcellens PLC för att användas för att positionera 
monteringsbordets övre släde på en tillförlitlig höjd. Verktyg hittar sedan arbetsobjektets exakta 
placering genom att utifrån den övre fönsterkanten söka linjärt på X axeln längsmed 
fönsterkarmen tills att ett hörn kan identifieras. Koordinaten sparas för att användas som 
framtida referens arbetsobjektet skall lyftas och längden används på liknande sätt som för 
höjdkoordinaten för att genom att nyttjande av den ena av de pneumatiska cylindrarna ställa in 
den andra slädens position. För att säkerhetsställa att greppytan för vakuumgripdonet är 
parallellt med kontaktytan för fönstret utförs även en sökning för att lokalisera ifall fönstret är 
roterat kring y axeln. En överblick över cellen ses i figur 22. 
 
Verktygen förflyttas sedan till reglarna. Visionssystemet som är placerat över reglarna arbetar i 
kombination med verktygets avståndssensorer för att korrekt placera verktyget att regel hamnar 
inom greppområdet. Förflyttning av regel kan sedan ske där den nedersta regeln placeras först. 
Genom att använda friktionsfritt material där regeln placeras kan denna glida in på rätt plats. De 
andra reglarna som placeras är de horisontella. Då de placerats i respektive släde aktiveras de 
mindre pneumatiska gripdonen vilket säkerhetsställer att de är placerade horisontellt och 
vinkelrätt från den liggande regeln. Då den övre regel placeras i liggande läge ovanpå de två 
stående horisontella reglarna används den stående pneumatiska cylindern till att ge ett tryck 
nedåt vilket fixerar reglarna i rätt position. 

 
Figur 22. Den första simuleringen med en centralt placerad robot. 

Därefter sker det första verktygsbyte vilket byter ut det aktiva verktyget till vakuumgripdonet. 
Genom att utnyttja tidigare undersökt koordinat för arbetsobjektets placering, längd samt sedan 
tidigare givna parametrar för fönstrets karmbredd kan ett offset från fönstrets hörn till en 
godtagbar greppyta på fönstret placerad i mitten av glasfönstret under karmen. Härifrån kan 
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sedan fönstret förflyttas till monteringsbordet. Korrekt placering ges av användande av 
visionssystem tillsammans med distanserna belagda med friktionsfria plattor vilket tillåter att 
fönstret kan glida in i rätt placering. 
 
Ytterligare ett verktygsbyte utförs varvid skruvdragare hämtas. Utifrån det lokala 
koordinatsystemet för det lutade monteringsbordet kan korrekt höjd för infästningen ges av 
förinställd höjd för fönsterkarmen, vilket i det lokala koordinatsystemet ges som en koordinat på 
Z axeln. Då skruvmontering har fullbordats växlas verktyget in mot vakuumgripdonet vilket 
slutligen placerar det färdigmonterade objektet i stående läge vid ställningen för utgående 
material. Härifrån kan antingen material förflyttas genom att utnyttja fabrikens traverser för att 
placera fönster på ett utav spikborden eller genom att förflytta ställningen via truck till ett annat 
passande förvaringsutrymme. 

7.2 Andra simuleringen: Robot på åkbana 

Avskärmningen av cellen har utrustats med ytterligare ingångar för att förenkla hanteringen av 
material. Vid utförseln finns det numer en slagport av vikbar modell för att tillåta enkel åtkomst 
med truck. Införselområden är försedda med längre skjutportar för att tillåta enkel åtkomst vid 
införsel av material. En enkel slagport har även lagts till vid placeringen av matningsmaskiner för 
skruv. Precis som för det första konceptet har även viss korrigering skett för placeringen av 
verktyg. Tryckkänslig säkerhetsmatta är placerade vid ingång C, se figur 23, för att verka som ett 
redundant system som förhindrar att roboten startar upp medan personal är i det närbelägna 
området till matningsenheterna för skruvar. 

 
Figur 23. Layoutöverblick över det andra simulerade förslaget. Gröna pilar anger ingångar och utgångar för exempelvis 
införsel/utförsel av material eller underhåll. Röda markeringar anger verktygens placering och orangea anger placeringen av 
övriga komponenter. 

Roboten kopplar på det mekaniska verktyget och identifierar koordinaterna för arbetsobjekt på 
liknande sätt som beskrivits i avsnitt 6.2.1 genom sökning med hjälp av verktygets induktiva 
sensorer. Överblick över cellen ges i figur 24. Då fönsterkoordinater har etablerats tillsammans 



42 
 

 
 

med dess dimensioner pneumatiskt drivna slädarna in till ett passande avstånd. Därefter byts 
verktyget mot vakuumgripdonet vilken används för att förflytta fönster från inlämning till 
vändbordet. Vid vändbordet byts ljussignalen för närstående ljustorn till gul signal för att invänta 
okulär inspektion av personal. Vid vändbordet finns paneler i en del av det omgivande 
säkerhetsstängslet av polykarbonat vilket tillåter inblick utifrån över fönstret på vändbordet. Vid 
upptäckt felorientering kan fönstret lyftas och vridas genom fotkontroller placerade cellen. Då 
fönstret är korrekt roterat trycks brytare bredvid insynsplatsen varvid och ljustornets ljussignal 
ändras till grön och roboten från tillåtelse att hämta fönstret. 

 
Figur 10. Vy över det  andra simulerade förslaget.med skyddsstängsel (t.h) och utan (t.v). 

Efter att fönstret har placerats vid vändbordet fortsätter roboten genom att placera reglarna på 
fixturen. Då reglarna hämtas används avståndssensorerna för att registrera reglarnas längd 
genom en vertikal sökning samt deras placering i fack. Efter detta hämtas reglarna upp en i taget 
där den första att placeras är den nedre liggande regel följt av de två horisontella och slutligen 
den övre liggande regeln. Efter att detta gjort inväntar roboten grön signal från vändbordet och 
hämtar därefter fönstret. Placeringen av fönstret utförs med hjälp av ett visionsystem placerat 
snett ovan bordet där fönstret passas in genom att jämföra avstånd och rotation gentemot 
reglarna.  

Efter att fönstret placerats inuti de fixerade reglarna byts vakuumverktyget ut mot verktyget med 
skruvdragare varpå allt monteras ihop. När monteringen sedermera är klar utförs ett sista 
verktygsbyte varpå roboten kopplar på vakuumgripdonet och förflyttar det färdiga objektet till 
området för utförsel. För att förflytta de färdiga fönstersammanställningarna kan utförsel ske på 
liknande sätt som i avsnitt 7.2 där förflyttningen sker via fabrikens travers. Det går därutöver även 
att enkelt förflytta fönster via truck tack vara den öppningsbara möjligheten i säkerhetsstängslet 
bakom stålställningen varpå färdiga fönster vilar.   
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8 Resultat och analys 

Följande avsnitt presenterar resultaten ifrån arbetet tillsammans med en analys utifrån 
frågeställningarna. Avsnitt 8.1 redovisar resultatet för möjligheterna till att implementera en 
automationslösning på företaget medan följande avsnitt 8.2 svarar mot den andra 
frågeställningen där i huvudsak resultat från utförda simuleringarna och kostnadsberäkningar 
presenteras tillsammans med analys.  

8.1 Automationens förutsättningar 

För att studera förutsättningarna för att införa automation i fabriken har i första hand nuläget 
studerats. Detta visat att det för närvarande är en låg automationsgrad inom fabriken där flera av 
momenten utförs för hand och med eldrivna handverktyg. Fabriken har två mindre 
produktionslinjer där vardera linjen består av en station för yttervägg och en station för 
innervägg. Inom vissa delar av fabriken finns det traverser men förflyttning av fönster sker oftast 
för hand. Detta resulterar i att personal från andra stationer ibland måste assistera med lyft vilket 
medför att det råder produktionsstopp vid deras ordinarie stationer under dessa tillfällen. 
Intervjuer med personal har visat att det finns ergonomiska problem vid hantering av tyngre 
material som väggelement och fönster.  
 
Genom intervju har det framkommit att automationsförslaget skall montera ihop fyra reglar och 
inuti dem även montera fast ett fönster. För att detta skall kunna uppnås måste först reglarna 
först placeras på ett sätt som tillåter enkel montering varefter de kan monteras ihop genom 
skruvförband. För att fönstret sedan skall kunna placeras korrekt inuti den ram som nu har 
skruvats ihop måste först orienteringen av fönstret fastställas. Ett problem som råder vid 
produktionen är att de ibland anländer felorienterade. Efter att ett fönster slutligen har 
monterats fast i reglarna med karmskruv skall det sedan placeras på lämpligt sätt som tillåter 
enkel förflyttning till spikborden. 
 
Produktionstakten i fabriken är omkring två väggar per dag där ett fönster kan innehålla upp till 
omkring tre fönster beroende på storlek och specifikationer från kund. För att täcka behovet för 
en dag kan det därför behövas ett lager på omkring tio fönster. 

8.2 Utformningsförslag 

Flertalet övervägningar mellan olika möjliga lösningar resulterade i formulerandet av två 
simulerade förslag. Dessa förslag innehåller både färdiga produkter samt egna 
konstruktionslösningar. En del av lösningarna som valts ut presenteras som en kombination av 
färdiga produkter fastmonterade på en ställning, fixtur eller liknande varav dessa är avsedda att 
tolkas som konceptuella förslag för hur fastmonteringen kan ske och inte som fullbordade 
konstruktionsförslag. För detta gäller de plåtkonstruktioner varvid färdiga komponenter för 
skruvdragare, vakuumgripdon och verktygsväxlare monteras. Det gäller även för fixturbordet, där 
stålkonstruktionen, varvid olika färdigt tillgängliga produkter monteras fast, är att betrakta som 
ett konceptuellt förslag till en möjlig lösning och är framtagen främst för att kunna använda vid 
senare simulering.  
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Tider för de olika simulerade momenten redovisas i tabell 12 och det framgår här att det första 
simulerade konceptet erbjuder både bättre cykeltider. För förslaget tillkommer dock extra 
cykeltid från ständiga rotationer kring robotens första led. Detta är märkbart då moment som 
förflyttning av material eller byte av verktyg skall göras. Vid hämtningen av reglar sker upprepade 
rotationer på omkring 90 grader vid själva förflyttningen och för förflyttning av fönster en rotation 
på omkring 170 grader. 
 
Tabell 12. Tidsjämförelse mellan de två simulerade förslagen som presenteras i avsnitt 7. 

Uppgift Förslag 1 [s] Förslag 2 [s] 

Få arbetskoordinater för fönster 19,6 42,4 
Placera fönster på vändbord - 60,7 

Placera undre regeln 21,7 22,6 
Placera ena sidoregeln 26,0 27,8 

Placera andra sidoregeln 19,5 26,5 
Placera ovanregeln 18,8 35,0 

Placera fönster hos reglar 35,8 44,0 
Skruva ihop sammanställningen 53,2 67,2 

Flytta till färdigmonterat 43,3 43,7 

Totalt: 237,9 389,9 
 
Den andra simuleringen visar att lösningen med en linjär bana tar upp en större totalyta än vad 
som först uppskattades men att arbetsområde kan hållas närmare väggen och därmed inte 
inkräkta i samma omfattning på produktionsområdet inuti fabriken. Ledtiderna för den andra 
simuleringen påverkas både av ett större antal verktygsbyten samt i viss mån av större 
transportsträckor. Konstruktionen för en stående ställning att placera reglarna i tar mindre plats 
men medför att reglar måste placeras för hand i cellen och i korrekt ordning. Tidsåtgången för 
detta moment är inte redovisat då detta processteg inte ingått i simuleringen.  
 
Robotens placering på den remdrivna banan, där den i neutralt läge riktas ifrån utförseln av 
material, gör att robotens döda vinkel varvid rotation kring dess första axel inte kan ske tjänar till 
att öka säkerheten då det gör det mekaniskt omöjligt för roboten att nå direkt bakom sig, det vill 
säga där gången för utförsel av material via travers är placerad. Placeringen av vändbordet med 
dess rygg riktad mot fabriksgolvet medför goda möjligheter till att inte enbart förflytta utgående 
material via travers utan även med enkelhet via truck.   
 
Kostnaden utgår från den initiala investeringen för inköp att införskaffande av komponenter och 
kan återfinnas i bilaga 1 för det första simulerade förslaget och bilaga 2 för det andra simulerade 
förslaget. Priserna är uppskattade utgår utifrån liknande produkter förutom för de fall där 
kostnaden rört en konstruktion varpå priset illustrerar summan för inköp enligt den uppskattade 
materialåtgången samt bearbetningskostnad. Exempel på detta är ställningen för reglar det andra 
simulerade konceptet där priset för stålprofiler adderats till uppskattade kostnader för 
materialbearbetning som kapning samt svetsning. Priserna är att beakta som cirkapriser. De 
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senare uppskattningarna är gjorda genom att kombinera priset för material med referenser för 
bearbetningen och tidsåtgång. En jämförelse av initialkostnaderna visas i tabell 13. 
 
Tabell 13. Kostnadsjämförelse mellan de två simulerade förslagen. För uträkningar, se Bilaga 1 för det första förslaget samt 
Bilaga 2 för det andra förslaget. 

Förslag Förslag 1 Förslag 2 
Kostnad [SEK] 1 224 050 1 267 800 

 
Sammanfattningsvis så framhålls det första simulerade förslaget som det företaget bör använda 
utifrån de kraven som för närvarande finns i produktionen. Detta utifrån att uppmätta tider från 
simuleringen framhåller detta förslag som ett tidsmässigt sett bättre alternativ samt för att den 
initiala kostnaden för förslaget är lägre.   
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9 Diskussion 

Vad som följer är en diskussion där innebörden från föregående avsnitt tolkas och sätts i 
perspektiv. Resultat och analys får härmed ett helhetsperspektiv och jämförs utifrån syfte och 
frågeställningar. Avsnittet avslutats med en reflektion över studien där dess betydelse diskuteras. 

9.1 Gällande studiens resultat och analys 

Den prefabricerade tillverkningen möjliggör en större grad av automatiserade lösningar genom 
att förflytta moment inom husproduktionen som traditionellt utförs på byggarbetsplatsen till att 
utföras genom förtillverkning i fabrikslokal. Den designerade ytan i lokalen har visat sig vara stor 
nog för husera en robotcell. De moment som i nuläget utförs sker med en relativt låg fysisk 
automationsgrad där arbetet utförs manuellt med hjälp av eldrivna verktyg. Produktionstakten 
bedöms för närvarande ligga på omkring två väggar per dag. Genom intervjuer har ergonomiska 
svårigheter identifierats vid hanteringen av tunga komponenter. 
 
Förslaget kring att justering av möjlig felorientering av fönster skall ske genom att applicera ett 
manuellt opererat vändbord erbjuder fördelen att själva processen går att utföra medan roboten 
fortsätter montering av reglarna. En annan fördel är att rotationskorrigeringens negativa inverkan 
på arbetsmiljön är betydligt mindre än för det nuvarande läget då lyft inte behöver ske manuellt. 
Detta medför även att det vid inspektion av fönster inte behöver tillsättas extra personal för att 
assistera i lyft och liknande även fast operationen fortfarande kräver att en anställd inspekterar 
rotationen. Vändbordet upptar däremot en omfattande yta i cellen. 
 
Yurtseven (1997) lyfter fram att introduktionen av ny teknologi inte enbart för med sig 
utmaningar gällande hur den praktiska implementationen skall utformas utan medför även 
organisatoriska förändringar som företaget måste ha förmåga att svara mot. Yurtseven framhäver 
här bland annat att berörd personal måste ges en ökad kompetens gällande både utrustningens 
drift och underhåll (Ibid). Det kan därmed argumenteras för att utmaningarna kring en 
automationscell inte enbart sträcker sig till den praktiska implementering utan även i hur ett 
företag på en administrativnivå agerar för att öka den interna kompetensen kring hur skötseln av 
robotcellen samt de säkerhetsföreskrifter som finns. Här kan ytterligare kostnader finnas gömda 
som både omfattar de rent praktiska aspekterna av exempelvis vidareutbildningar men även 
tidsåtgången som krävs för anskaffandet av kompetensen. Detta skulle möjligtvis kunna ha en 
extra märkbar effekt på ett företag med en mindre personalstyrka. 
 
Det skall därtill tillägas att det lösningarna som presenteras har en omfattande 
investeringskostnad. Vinsterna ges i att vunnen tid då anställda inte tvingas avbryta sitt arbete 
för att assistera med lyft eller liknande av fönster. Flödet kan även förbättras då stationer inte 
behöver överges som en konsekvens av att personal måste assistera vid materialhanteringen. Det 
finns även den rent ergonomiska aspekten där arbetssäkerheten inom produktionen förmodligen 
tjänar på införandet av en robot som underlättar hanteringen av otympligt material. Diskussionen 
kring ergonomi bör dock inte enbart begränsas till att bli en binär fråga angående införandet av 
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en automationscell då det även finns andra mekaniska verktyg som skulle kunna presenteras som 
tillförlitliga lösningar gällande att underlätta arbetsbördan.  
 
Detta betyder dock inte att en diskussion kring att öka automationsgraden behöver ses som 
avslutad. Mycket av både kostnad och utrymme tillkommer som en följd av kraven för systemet 
att kunna hantera tunga objekt. En dimensionering av ingående material, främst fönster, hade 
kunnat medföra ett liknande system till de som föreslagits men med skillnaden att mindre 
komponenter som även varit dimensionerade för mindre laster hade kunnat utnyttjas. Bara en 
mindre robotmodell hade kunnat ha en stor positiv inverkan på kostnadskalkylen.  

9.2 Reflektion 

I följande arbete har det undersökts hur en lösning kan se ut för att automatisera processen kring 
fönstermontering. Resultatet tjänar till en förstudie för vidare arbete mot en implementering eller 
som del i ett beslutsunderlag angående ifall arbetet att införa en implementering är till företagets 
fördel. Arbetet har i mycket varit av praktisk art där olika metoder och systemlösningar har 
undersökts för att ta reda på vilka som bäst svarar mot att lösa underliggande problem till den 
iakttagna processen.  
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10 Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av arbetet varav dessa utgår från studiens frågeställningar 
och syfte. Detta presenteras i det inledande delavsnittet 10.1. I 10.2 följer en sammanfattande del 
som redovisar för möjliga fortsatta studier. 

10.1 Utifrån frågeställningar och syfte 

Examensarbetet utvärderar möjligheterna att implementera en robotcell för delar av 
fönstermonteringen inom prefabricerad husproduktion. Syftet med examensarbetet är att 
förbättra ergonomiska och logistiska aspekter vid tillverkningen av prefabricerade 
byggnadskomponenter genom att presentera ett automatiseringsförslag för utvalda delar av 
fönstermonteringsprocessen.  
 
Arbetet har besvarat följande två frågeställningar 

1. Vilka förutsättningar finns för att införa en automationslösning förbättra monteringen av 
fönster vid prefabricerad husproduktion?  

2. Hur kan en lösning utformas som förenklar ergonomi samt logistisk hantering och hur stor 
skulle den initiala investeringen bli? 

 
Gällande den första frågan har den nuvarande produktionen iakttagits där de olika kraven och 
specifikationerna för införandet av en automationscell undersökts. Detta har presenterat de olika 
uppgifter som systemet förväntas göra samt den dedikerade yta varpå robotcellen är tänkt att 
verka. Utifrån dessa uppgifter har sedan flera problemområden identifierats vilka har omfattat 
säkerhetsställandet av ordinationen för vartdera fönstret, materialförflyttning, behov av att fixera 
material samt montering. Genom intervjuer har de ergonomiska faktorerna vid hanteringen av 
fabrikens otympliga material bekräftats som problematiska.  
 
För den andra frågan så har det simulerade förslaget kring en centralt placerad robot har visat sig 
kunna bemöta kraven och förutsättningarna som har etablerats för fabriken efter en kvantitativ 
och kvalitativ datainsamling. Det tillgängliga området på fabriken har visat sig kräva en samlad 
layout för att de nödvändiga komponenterna skall kunna nyttjas på arbetsområdet. Förslaget som 
framhålls har en cykeltid på lite under fyra minuter med en initialkostnad på omkring 1,22 
miljoner kronor. Det framhållna förslaget har jämförts mot ett förslag med en robot monterad på 
en lineär åkbana där kostnaden hamnat på cirka 1,27 miljoner kronor. Det andra förslaget erhöll 
även en 64% längre cykeltid. Förslaget erbjuder dock fördelen att inte ta upp lika mycket yta inåt 
i lokalen. Den föreslagna cellen möter de ergonomiska utmaningarna för fönsterhanteringen samt 
minskar risken av plötsliga produktionsavbrott som följd av att personal måste överge sina 
ordinarie stationer för att assistera med lyft och liknande hantering.  
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10.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Detta delavsnitt presenterar intressanta områden eller ämnen som kan anses lämpliga för vidare 
studier och arbete. De möjligheter som har identifieras är följande. 

• Undersökning av kostnader för det administrativa arbetet efter att en implementation 
har skett som innefattar vidareutbildning av personal och liknande åtgärder.  

• Fallstudie där produktion och flöde hos flertalet prefabricerande företag studeras för att 
identifiera mönster och möjligheter för att på bästa sätt för att i framtiden integrera 
automationslösningarna med resterande flöde. 

• Undersökning av samarbetet mellan det prefabricerande företaget och dess leverantör 
för fönsterkomponenter för att undersöka de bakomliggande orsakerna till att fönster 
ibland anländer felorienterade samt om möjligt formulera en lösning. 

• Konstruktion av fixturbord. Studien lägger fram ett förslag på hur färdiga komponenter 
skulle kunna utnyttjas som fixtur men det finns även möjligheter att det genom ett 
konstruktionsarbete kunna utforma ett mer välutvecklat förslag. För ett sådant förslag 
skulle fler funktioner kunna vara inbyggda, som exempelvis monteringen via skruv vilket 
skulle minska cykeltiden för nuvarande förslag. 
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Bilaga 1: kostnad för förslag 1 
 
 Produkt Styckpris [SEK] Antal Totalt [SEK] 

Ö
v
er

g
ri

p
an

d
e 

Robot 800 000 1 800 000 

Verktygsväxlare 50 000 1 50 000 

Matningstation för skruv 12 000 2 24 000 

Visionsystem 20 000 2 40 000 

Säkerhetsmatta 5 000 1 5 000 

Säkerhetsstängsel 1 500/m 15 m 22 500 

Ljusbom 10 000 1 10 000 

Ställning, reglar in 7 000 1 7 000 

Ställning, material ut 8 000 1 8 000 

F
ix

tu
rb

o
rd

 Pneumatisk cylinder 6 000 2 12 000 

Pneumatiskt skjutdon 800 4 1 600 

Linjärbana 3 000 4 12 000 

Konstruktion, material 9 000 - 9 000 

Konstruktion, bearbetning 6 000 - 6 000 

M
ek

an
is

k
t 

G
ri

p
d
o
n

 

Parallellgripdon 5 000 2 10 000 

Optisk sensor 1 500 1 1 500 

Induktiv sensor 800 2 1 600 

Visionssystem 20 000 1 20 000 

Konstruktion, material 2 000 - 2 000 

Konstruktion, bearbetning 5 000 - 5 000 

V
ak

u
u
m

 

G
ri

p
d
o
n

 Vakuumsystem  1 50 000 

Induktiv sensor 800 2 1 600 

Konstruktion, material 650 - 650 

Konstruktion, bearbetning 2 000 - 2 000 

S
k
ru

v
n
in

g
s 

V
er

k
ty

g
 Skruvdragare 25 000 2 50 000 

Induktiv sensor 800 2 50 000 

Visionssystem 20 000 1 20 000 

Konstruktion, material 600 - 600 

Konstruktion, bearbetning 2 000 - 2 000 

Kostnad: 1 224 050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 2: kostnad för förslag 2 
 Produkt Styckpris [SEK] Antal Totalt [SEK] 

Ö
v
er

g
ri

p
an

d
e 

Robot 800 000 1 800 000 

Åkbana 60 000 1 60 000 

Verktygsväxlare 50 000 1 50 000 

Vändbord 10 000 1 10 000 

Matningstation för skruv 12 000 2 24 000 

Säkerhetsstängsel 1 500/m 19 m 28 500 

Visionssystem 20 000 1 20 000 

Säkerhetsmatta 5 000 1 5 000 

Ställning, ut 8 000 1 7 000 

S
tä

ll

n
in

g
 Konstruktion, material 3 750 - 3 750 

Konstruktion, bearbetning 2 000 - 2 000 

F
ix

tu
rb

o
rd

 Pneumatisk cylinder 6 000 2 12 000 

Pneumatiskt skjutdon 800 4 1 600 

Linjärbana 3 000 4 12 000 

Konstruktion, material 9 000 - 9 000 

Konstruktion, bearbetning 6 000 - 6 000 

M
ek

an
is

k
t 

G
ri

p
d
o
n

 

Parallellgripdon 5 000 2 10 000 

Optisk sensor 1 500 1 1 500 

Induktiv sensor 800 2 1 600 

Visionssystem 20 000 1 20 000 

Konstruktion, material 2 000 - 2 000 

Konstruktion, bearbetning 5 000 - 5 000 

V
ak

u
u
m

 

G
ri

p
d
o
n

 Vakuumsystem 50 000 1 50 000 

Induktiv sensor 800 2 1 600 

Konstruktion, material 650 - 650 

Konstruktion, bearbetning 2 000 - 2 000 

S
k
ru

v
n
in

g
s 

V
er

k
ty

g
 Skruvdragare 25 000 2 50 000 

Induktiv sensor 800 2 50 000 

Visionssystem 20 000 1 20 000 

Konstruktion, material 600 - 600 

Konstruktion, bearbetning 2 000 - 2 000 

Kostnad: 1 267 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3: Produktionstider 

Sort: BRA 
Produktions 
timmar 

Bjälklags 
tid 

Tid/m2 
Tid/Lpm 
vägg 

Antal dagar 
Antal 
väggar 

1-Plan 190 377   1,984211 6,837614 11,78125 10,21041 

1-Plan 131 165   1,259542 3,604029 5,15625 8,478165 

2-Plan 186 205 32 1,102151 3,757832 6,40625 10,10236 

2-Plan 170 292 32 1,717647 5,598844 9,125 9,658078 

1-1/2-Plan 190 299 32 1,573684 5,422935 9,34375 10,21041 

1-1/2-Plan 181 361 32 1,994475 6,70823 11,28125 9,965647 

1-Plan 174 258   1,482759 4,889732 8,0625 9,771041 

1-1/2-Plan 83 205 32 2,46988 5,625418 6,40625 6,748469 

1-Plan 97 121   1,247423 3,071422 3,78125 7,29545 

1-1/2-Plan 88 171 32 1,943182 4,557165 5,34375 6,948764 

Sutteräng 187 214 32 1,144385 3,912307 6,6875 10,12948 

1-Plan 226 261   1,154867 4,340365 8,15625 11,13578 

2-Plan 176 280 32 1,590909 5,276449 8,75 9,827036 

2-Plan 163 198 32 1,214724 3,877139 6,1875 9,457145 

1-Plan 307 261   0,850163 3,724014 8,15625 12,97883 

1-1/2-Plan 161 214 32 1,329193 4,216391 6,6875 9,398946 

1-Plan 160 199   1,24375 3,933083 6,21875 9,369712 

1-1/2-Plan 174 171 32 0,982759 3,240869 5,34375 9,771041 

1-Plan 170 192   1,129412 3,681432 6 9,658078 

1-1/2-Plan 84 242 32 2,880952 6,601091 7,5625 6,789001 

1-1/2-Plan 117 196 32 1,675214 4,530052 6,125 8,012336 

Sutteräng 199 309 32 1,552764 5,476107 9,65625 10,44943 

2-Plan 176 321 32 1,823864 6,049071 10,03125 9,827036 

1-Plan 162 155   0,95679 3,044488 4,84375 9,42809 

1-3/4-Plan 183 320 32 1,748634 5,91377 10 10,02056 

2-Plan 208 325 32 1,5625 5,633674 10,15625 10,68311 

1-Plan 235 177   0,753191 2,886552 5,53125 11,35534 

1-1/2-Plan 194 378 32 1,948454 6,784705 11,8125 10,31732 

1-1/2-Plan 83 226 32 2,722892 6,201681 7,0625 6,748469 

1-Plan 228 256   1,122807 4,238504 8 11,18494 

1-Plan 176 207   1,176136 3,900803 6,46875 9,827036 

2-Plan 186 313 32 1,682796 5,737568 9,78125 10,10236 

2-Plan 186 266 32 1,430108 4,876017 8,3125 10,10236 



 
 

 
 

1-Plan 224 273   1,21875 4,560145 8,53125 11,08639 

1-Plan 180 295   1,638889 5,497 9,21875 9,93808 

1-Plan 175 248   1,417143 4,686759 7,75 9,799079 

1-Plan 187 301   1,609626 5,502825 9,40625 10,12948 

2-Plan 180 346 32 1,922222 6,447329 10,8125 9,93808 

2-Plan 220 350 32 1,590909 5,899249 10,9375 10,98696 

1-Plan 174 198   1,137931 3,752585 6,1875 9,771041 

1-Plan 216 145   0,671296 2,4665 4,53125 10,88662 

2-Plan 331 332 32 1,003021 4,562093 10,375 13,4766 

1-Plan 208 133   0,639423 2,305473 4,15625 10,68311 

2-Plan 200 402 32 2,01 7,106423 12,5625 10,47566 

2-Plan 187 400 32 2,139037 7,312724 12,5 10,12948 

1-Plan 143 289   2,020979 6,041849 9,03125 8,857971 

1-Plan 163 302   1,852761 5,913616 9,4375 9,457145 

Sutteräng 182 333 32 1,82967 6,170901 10,40625 9,993139 

2-Plan 174 455 32 2,614943 8,623365 14,21875 9,771041 

2-Plan 230 484 32 2,104348 7,978504 15,125 11,23389 

2-Plan 190 420 32 2,210526 7,617501 13,125 10,21041 

1-Plan 150 325   2,166667 6,634035 10,15625 9,072184 

2-Plan 193 387   2,005181 6,964217 12,09375 10,2907 

2-Plan 172 420   2,44186 8,006175 13,125 9,714724 

 
 
 


