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Sammanfattning 

Vattenbilning är ett alternativ till traditionell mekanisk bilning med tryckluftshammare. 

Tekniken liknar den som används vid vattenskärning. Genom att skjuta vatten med högt tryck 

kan betong avlägsnas utan att skada armeringen eller bilda mikrosprickor djupare ned i 

strukturen, eftersom det övertryck som bildas i betongens håligheter får den att spränga sönder 

inifrån. Arbetsmiljön är mycket krävande; det är högljutt, vatten, betong och grus sprutar åt alla 

håll. Därför används en robot som kan programmeras och styras via radiolänk. Roboten är 

utrustad med en kåpa avsedd att skydda motor, elektronik och hydraulik från den hårda miljön. 

Ett företag som arbetar med utveckling och produktion av vattenbilningsrobotar är Conjet AB, i 

samarbete med vilka detta projekt har utförts. Syftet har varit att designa en ny kåpa med fokus 

på användar- och servicevänlighet samt ergonomi och estetik. 

För att undersöka robotarnas användning har fältstudier gjorts hos företag som använder 

vattenbilningsrobotar. Kontextuella intervjuer har gett en insikt i användarnas vardag, och visar 

tydligt på vikten av rutinkontroller och daglig service för att undvika att robotens komponenter 

går sönder i den tuffa miljön. 

Användar- och servicevänligheten har förbättrats genom att förse kåpan med två stora 

sidoluckor, som kan öppnas uppåt genom att lyftas. Alla dagliga service- och kontrollpunkter blir 

åtkomliga genom att endast öppna luckorna. Vid en omfattande felsökningeller service kan hela 

kåpan vikas bakåt vilket möjliggör åtkomst av alla inre komponenter. Robotens höjd (med kåpa) 

är maximalt 125 cm vilket förbättrar smidigheten och gör det möjligt att använda den i trånga 

utrymmen som parkeringsgarage eller tunnlar. Tester har utförts på en fullskalig modell av 

roboten för att undersöka användargränssnittets bekvämlighet tillsammans med rörelsen som 

krävs för att öppna sidoluckorna för att verifiera konceptets ergonomi och funktion. 

Detta arbete har varit det första steget i en produktutvecklingsprocess som kommer att fortsätta 

under en längre tid framöver. Följande punkter kan vara intressanta att vidareutveckla: 

 Test av luftflöden och temperaturer 

 Anpassning till elmotor 

 Instrumentpanelens design och 

layout 

 Montering av oljekylare i 

fläkttrumma 

 Design av verktyg 
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Abstract 

Hydrodemolition is a technology similar to water jetting, and an alternative to traditional 

mechanical demolition with pneumatic drills. By firing highly pressurized water at a concrete 

surface, the top layer can be removed without damaging reinforcing bars or creating micro 

cracks deeper in the structure. The pressure created in the cavities causes the concrete to burst 

from within. The work environment is rough and noisy, with water, concrete and gravel shooting 

in every direction from the demolition area. Due to the hazardous nature of the work, a radio 

controlled and programmable robot is used. The robot is equipped with a protective hood to 

guard the engine, electronics and hydraulics from the harsh environment outside. 

This project has been a collaboration with Conjet AB; a company working with the development 

and production of hydrodemolition robots. The goal has been to design a new hood that is both 

user- and service-friendly with improved ergonomic and aesthetic values. 

Field studies of companies using hydrodemolition robots were made in order to investigate the 

user’s perspective. Contextual interviews have provided an insight into the users’ everyday tasks, 

and clearly demonstrate the importance of routine checks and daily service, in order to keep the 

robots’ components from breaking prematurely. 

The service- and usability have been improved by providing the hood with two large side hatches 

that opens by lifting them up. All daily points of control and service are accessible by simply 

opening the two hatches. When performing a thorough error search or service, the entire hood 

can be folded back, providing access to all internal components. The robot’s height (and hood) is 

kept to a maximum of 125 cm, improving its agility and enabling use in confined spaces such as 

parking garages or tunnels. 

Tests have been conducted on a full-scale model of the robot with the purpose to investigate the 

comfort of the user interface and the motion required to open the hatch, in order to verify the 

ergonomics and function of the concept. 

This project has been the first step in a product development process that will continue over a 

longer period of time. The following areas could be interesting to investigate and develop:  

 Test of air flow and temperature  

 Adaptation to electric engine 

 Control panel design and layout  

 Possible use of the hood on a lager 

robot 

 Tool design 
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1. Introduktion 
I detta avsnitt ges en första inblick i ämnet vattenbilning och hur det kopplas till design av en 

användarvänlig skyddskåpa. De senaste åren har byggbranschen genomgått stora 

förändringar vad gäller vikten av användarvänlighet och estetik för de maskiner och robotar 

som används. Följden av detta har blivit att även vattenbilningsrobotarna ställs inför höjda 

krav inom dessa områden. 

1.1. Vattenbilning 
Vattenbilning är ett alternativ till traditionell mekanisk bilning. Genom att skjuta vatten med 

högt tryck mot betongen kan den avlägsnas utan att skada armeringsjärn eller bilda 

mikrosprickor djupare ned i strukturen. En illustration över skillnaden mellan de två 

metoderna visas nedan i Figur 1. 

 

Figur 1. Jämförelse mellan mekanisk bilning och vattenbilning. 

Arbetet utförs med ett handhållet verktyg eller med hjälp av en fjärrstyrd robot, som 

programmeras att utföra arbetet efter önskemål. En högtryckspump förser roboten med vatten 

till bilningen. En schematisk bild av robot, pump och användare visas nedan i Figur 2. 

Robotens rörelser styrs av hydraulik, som i sin tur drivs av antingen en el- eller dieselmotor. 

Motor, hydraulik och andra inre komponenter skyddas av en kåpa, som förutom den rent 

praktiska funktionen också står för en stor del av maskinens formspråk. 

 

Figur 2. Schematisk bild över roboten, högtryckspumpen, användaren och kommunikationen däremellan. 

1.2. Conjet AB 
Ett företag som arbetar med utveckling och produktion av dessa robotar är Conjet AB (Conjet 

AB, 2012), i samarbete med vilka detta projekt har utförts. Marknaden är liten vilket medför 

att det är få företag som endast arbetar med utveckling. Conjet AB har sitt kontor i Haninge 

söder om Stockholm, där utveckling, produktion och service sker. 

1.3. Problembeskrivning 
I samband med en ny produktserie skall bland annat formspråket uppdateras. Intresset för 

estetiken på detta produktområde är relativt nytt och i takt med att konkurrenter satsar mer på 

utseende ökar behovet av ett tilltalande formspråk. Brister har identifierats i den nuvarande 

lösningen, både med avseende på tillverkning och på åtkomlighet för service. Uppgiften är att 

konstruera en ny kåpa där hänsyn tas till både form och funktion samt skapa ett underlag för 

framtida färgval.  
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1.4. Syfte 
Målet är att presentera ett lösningsförslag för kåpans design och konstruktion samt 

tillverkningsunderlag. I projektet ingår att: 

 Utföra en grundlig studie av produktens formspråk/servicebarhet och hur användare 

uppfattar detta, samt en marknadsundersökning 

 Analysera färgsättningen av hela produkten med avseende på varumärke samt skapa 

underlag för framtida färgval. 

 Delta i arbetet med placeringen av inre komponenter med fokus på servicevänlighet 

 Utforma och konstruera den skyddande kåpan som täcker maskinen 

 Bestämma en ergonomisk och säker placering för ett användargränssnitt 

1.5. Avgränsningar 
I projektet ingår inte att: 

 Utforma infästningar för inre komponenter 

 Bestämma användargränssnittets utformning och layout 

 Konstruera verktyg för tillverkning 

1.6. Metod 
Det första steget i processen har varit problemformulering och syfte. Detta följdes av en 

omfattande förstudie som innefattade en undersökning av Conjets befintliga produkter, samt 

en marknadsundersökning av konkurrentmaskiner och liknande robotar inom andra branscher. 

Utöver detta har en litteraturstudie kring ergonomi och färg tillkommit, och förstudien 

avslutades med en fältstudie i form av kontextuella intervjuer med användare. 

Därefter har utvecklingsarbetet av kåpan inletts. Fyra övergripande krav har ställts upp för att 

vägleda arbetet, eftersom alla parametrar som krävdes för att kunna formulera en detaljerad 

kravspecifikation inte var bestämda då utvecklingen startade. Först har robotens befintliga 

komponenter och layouten av dessa undersökts med avseende på servicevänlighet, vilket 

resulterat i tre koncept för de inre komponenternas layout. Dessa layoutkoncept har legat till 

grund för inledande skisser av kåpans utformning, som gjordes för att konkretisera valet av de 

inre komponenternas övergripande layout. Placeringen av inre komponenter har styrt delar av 

den efterföljande kravspecifikationen. Besluten om inre layout och formuleringen av 

kravspecifikationen har fattats tillsammans med en större projektgrupp på Conjet. 

Projektmöten där gruppen presenterat och diskuterat sina resultat har ägt rum varje vecka. 

Kravspecifikationen har legat till grund för en andra konceptomgång, där ett koncept valts ut i 

samstämmighet med ovan nämnda projektgrupp för vidare utveckling. Parallellt med 

konceptarbetet har robotens färgsättning undersökts, där färgsättningsförslag presenterats och 

en palett skapats som grund och stöd för framtida färgval. 

Det utvalda konceptet har förfinats och detaljkonstruerats, både med hjälp av CAD-modeller 

och enklare fysiska funktionsmodeller. En fullskalig modell har sedan byggts för att verifiera 

och testa användarvänligheten i form av funktion och ergonomi, men även med syftet att ge 

en bättre känsla för storlek och proportioner. Efter testerna av modellen har mindre 

modifieringar gjorts vilket lett fram till ett slutligt koncept för kåpans design.  
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2. Förstudie 
Förstudien utgör grunden för det efterföljande utvecklingsarbetet. Den innefattar såväl en 

förstudie av Conjets befintliga produktutbud, konkurrenters utbud och andra liknande 

maskiner samt en marknadsanalys och en litteraturstudie. I förstudien ingår också en 

fältstudie med kontextuella intervjuer och studiebesök. 

2.1. Benämningar och definitioner 
I denna rapport diskuteras funktioner och detaljer som är kopplade till olika delar av roboten. 

Det är inte alltid helt tydligt vilken sida som benämns som vad och alla insatta i ämnet är inte 

överens. Anledningen till detta är att roboten inte rör sig åt samma håll när den arbetar som 

när den transporteras, vilket gör att det inte finns något tydligt ”framåt”. För att inga 

missförstånd ska uppstå kring vilken sida av maskinen som diskuteras kommer denna rapport 

att hålla sig till definitionen i Figur 3 nedan: 

 

Figur 3. Robotens sidor och rörelseriktningar i förhållande till operatören. 

2.2. Conjets robotar 
Conjets nuvarande produktserie är något större än den som innefattas av denna förstudie. Det 

finns mycket små robotar avsedda att klättra på ställningar, men eftersom dessa har ett 

radikalt annorlunda formspråk och är uppbyggda på ett sätt som gör att de saknar kåpor faller 

de utanför intresseområdet. Därför undersöks endast tre robotar i följande produktstudie: 

Robot 324, Robot 365 samt Robot 432 D. Maskinerna visas nedan i Figur 4. 

 

Figur 4. Robot 324, 365 samt 432 D  (Conjet AB, 2009). 

Gemensamt för de tre robotarna är metoden att avlägsna betong, även kallat bilning. Det som 

inte är kåpa eller underrede (band eller hjul) kallas för verktyg. På verktyget sitter en stålkåpa 

i vilken en lans kan röra sig fram och tillbaka. Lansens uppgift är att skjuta ut vatten. Till 

lansen kopplas, via en slang, en extern pump som ofta befinner sig långt bort från roboten i en 

container. Denna pumpar vatten till ett mycket högt tryck. När roboten arbetar placeras 
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verktyget mot ytan som ska bilas. Därefter startar ett vattenflöde från den externa pumpen till 

lansen. Lansen rör sig under stålkåpan fram och tillbaka över ytan tills önskad mängd betong 

har avlägsnats, efter vilket roboten tar ett steg bakåt och upprepar lansrörelsen. Verktygets 

position varierar beroende på vilken yta som ska bilas; golv, tak eller vägg. 

De tre robotarna har samma funktion men är anpassade efter olika situationer. Robot 324 är 

den minsta av dem och lämpar sig för bilning i trånga utrymmen då den kan passera genom 90 

cm breda öppningar. När det kommer till räckvidd är Robot 365 överlägsen de andra, den kan 

nå ytor 6,5 m uppåt och 6 m nedåt. Robot 432 D är effektiv på stora, horisontella ytor. 

2.3. Robotarnas kåpor 
Informationen om robotarna och deras kåpor har främst hämtats från produktbroschyrer  

(Conjet AB, 2013) och genom observationer av fysiska robotar på företaget. 

Miljön där robotarna arbetar är väldigt hård. Trots att verktyget täcks av en stålkåpa sprutar 

det betongblandat vatten och grus från det bilade området. Kåpan som skyddar motorn och 

övriga komponenter behöver därför vara anpassad för att klara de allra tuffaste förhållanden. 

En jämförelse av hur en kåpa ser ut före och efter roboten använts ses i Figur 5. 

 

Figur 5. Översiktsbild av kåpan för Robot 324. Till höger visas hur kåpan ser ut efter en tids användning. 

Kåporna klarar idag av att utföra sin uppgift att skydda roboten, varför det finns lärdomar att 

dra ifrån deras utformning. I Bilaga A diskuteras funktioner som kåporna hos den nuvarande 

produktserien har. 

2.4. Conjets identitet 
Många stora företag har en väl utarbetad plan för hur dess produkters identitet ska uppfattas 

av konsumenter. Det är viktigt att varumärket känns igen, vilket gäller både estetik och 

värderingar. Trots att Conjet är ett småskaligt företag finns dokument med riktlinjer  (Conjet 

AB, 2005) för hur logotyp, typsnitt, visitkort, grafiskt material som används i 

marknadsföringssyfte och annan information måste se ut. Det finns inga dokumenterade 

riktlinjer för hur robotarnas formspråk ska se ut, men vissa likheter robotarna emellan går 

ändå att återfinna. Dessa karaktärsdrag kan vara bra att ha i åtanke under den senare 

konceptgenereringen för att behålla kontinuiteten i kåpans uttryck. Även önskemål kring vilka 

egenskaper roboten skall utstråla har tagits hänsyn till, däribland följande: 

 Säkerhet. Conjet står för ett starkt säkerhetstänkande och belyser gärna det för kunder 

och intressenter. Nödstoppen på maskin och högtryckspump är sammankopplade 

vilket ger en större säkerhet vid situationer då roboten måste stannas akut. Det är 

därför viktigt att förmedla vikten av nödstopp vid utformning av kåpan. 
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 Stabilitet. Conjet tillverkar robotar med väldigt lång räckvidd vilket innebär att stor 

fokus ligger på verktyget. För att detta inte ska uppfattas som överdimensionerat är det 

viktigt att den bakre änden på roboten utstrålar stabilitet. 

 Smidighet. I många uppdrag är det viktigt att komma in i trånga utrymmen. Då händer 

det att den högsta punkten på roboten är just kåpan. För att ge intryck av smidighet är 

det därför viktigt att roboten ger intrycket av att vara låg. 

2.5. Marknadsundersökning 
En artikel av Søndergaard & Harmsen förklarar att vikten av marknadsundersökningar har 

varit känd i flera årtionden. En förståelse av hur marknaden ser ut är avgörande för att kunna 

leverera produkter som motsvarar eller överstiger kundernas förväntningar. De senaste tjugo 

åren har fokus även kommit att innefatta mer abstrakta faktorer, som hur en produkt påverkar 

livsstilen. För att få en djupare förståelse av produkter krävs information inom olika nivåer av 

abstraktion, från specifika produktattribut till upplevda konsekvenser och generella köpmotiv. 

Den första punkten är viktig under själva produktutvecklingsprocessen, medan de senare 

underlättar positionering vid marknadsföring (Alsted Søndergaard & Harmsen, 2007). I det 

här fallet kan en sådan fråga vara om den nya kåpans funktionalitet eller dess formspråk skall 

framhävas i den senare marknadsföringen. 

Marknadsundersökningen är uppdelad i två huvudområden: vattenbilningsrobotar samt 

rivningsrobotar. Resultatet av marknadsundersökningen finns att läsa i Bilaga B. 

Slutsatser av marknadsundersökningen 

Aquajet (Aquajet Systems AB, 2012) är den enda befintliga konkurrenten i nuläget. Andra 

företag har en mycket liten egen tillverkning och utveckling, då de främst inriktar sig på 

entreprenad och att sälja tjänster. De är därmed inte att betrakta som fullvärdiga konkurrenter 

eftersom de verkar på en annan typ av marknad. 

För att kunna matcha Aquajet måste formspråket uppdateras. Detta är en faktor som blir allt 

viktigare, eftersom vattenbilningsbranschen följer samma trend som den större branschen för 

rivningsrobotar, där Husqvarna (Husqvarna, 2012) och Brokk (Brokk, 2012) ligger i 

framkant. Samtidigt är det viktigt att inte tumma på säkerhet och stabilitet, som är en del av 

Conjets identitet och något som kunder måste kunna lita på. Om de aspekterna tonas ner 

riskerar Conjet att förlora sin nuvarande position och tappa kundernas förtroende. 

2.6. Litteraturstudie 
Litteraturstudien i detta projekt har främst innefattat ergonomi och till viss del 

användarvänlighet. Delar av litteraturstudien återfinns även under andra avsnitt än detta, 

exempelvis under kontextuella intervjuer och marknadsundersökning. 

Estetik kontra användbarhet 

Det har gjorts ett flertal studier som undersöker förhållandet mellan estetik och 

användarvänlighet. De flesta av dem har fokuserat på användargränssnitt, men resultaten går 

att översätta till fysiska produkter eftersom slutsatserna som dras i respektive artiklar är 

relativt konkreta och allmänna. Artikelförfattarna till en av studierna finner inte att estetiken 

påverkar användarens bedömning av gränssnittets funktionalitet innan det testats. Däremot 

fanns tecken på att användarens frustration över ett dåligt fungerande och komplicerat 

gränssnitt drog ned betyget för både användarvänlighet och estetik (Tuch, Roth, Hornbæk, 

Opwis, & Bargas-Avila, 2008). Ur designsynpunkt är det lika viktigt att kåpans funktionalitet 

är bra, som att den är estetiskt tilltalande. 
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Färg 

Enligt Osvalder och Ulfvengren har en färg förutom sina rent visuella eller estetiska värden 

även en symbolisk funktion. Det inneboende budskapet skiljer sig åt i olika sammanhang, och 

är delvis kulturellt betingat. Det är viktigt ha kunskap om och ta färgens symbolvärde i 

beaktning vid färgsättning av produkter, om de används på rätt sätt kan de bidra till att göra 

produkten mer lättanvänd. Om färgsättningen inte är i samklang med rådande symbolik är det 

troligt att användaren feltolkar dess funktioner. Ett exempel på detta kan vara en grön eller blå 

stoppknapp, eftersom rött är den färg som vanligtvis associeras med stopp (Osvalder & 

Ulfvengren, 2008). 

Ergonomi 

Studien kring ergonomi har gjorts inom tre olika områden; människa-teknikinteraktion, fysisk 

belastning samt synergonomi. 

Norman beskriver att interaktionen mellan människa och tekniksystem kan beskrivas som ett 

cykliskt förlopp som sker via användargränssnittet, vilket består av informationsdon 

(displayer) samt manöverdon (ex. reglage, knappar och spakar) (Osvalder & Ulfvengren, 

2008). Det finns två vanliga modeller som beskriver kommunikationen: 7-stegsmodellen 

(Norman, 1988) eller så kallad explorativ inlärning (Polson, Lewis, Rieman, & Wharton, 

1992).  

Det som är gemensamt för de två modellerna är att användaren först formulerar ett mål, och 

sedan söker efter möjligheter att använda gränssnittet för att nå målet. Därefter utförs de 

planerade handlingarna. Avslutningsvis söker användaren efter återkoppling från 

omgivningen som tyder på att målet uppnåtts. 

Norman anser att det är viktigt att interaktionen inte stöter på onödiga hinder för att undvika 

problem och misstag, men trots detta löper den sällan problemfritt i verkligheten. Så många 

som 60 till 80 % av alla olyckor i tekniska system beror på den mänskliga faktorn. Enligt 

Norman är det vanligtvis inte användarens fel, missförstånden som ger upphov till olyckorna 

är egentligen en följd av dålig design. Han hävdar att gränssnittet bör vara 

kognitionsergonomiskt, det vill säga att så få mentala resurser som möjligt skall krävas för att 

utnyttja det. Denna typ av gränssnitt ökar känslan av närhet ökar känslan av närhet till 

tekniken (Norman, 1988). 

De fyra gestaltlagarna beskriver hur människor läser in information och uppfattar föremål 

(Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

1. Likhet: liknande funktioner bör ha liknande utseende 

2. Närhet: föremål som hör ihop placeras nära varandra 

3. Kontinuitet: sammankoppling av saker/händelser som följer varandra till en linje 

4. Komplettering: saknad information fylls i för att finna mening i det som observeras 

Det finns även ergonomiska riktlinjer för i vilket område arbete bör utföras i förhållande till 

kroppen. Precisionsarbete bör vara inom 50 till 100 mm över armbågshöjd medan lätt 

mekaniskt arbete helst skall utföras 50 till 100 mm under armbågshöjd (Hägg, Ericson, & 

Odenrick, 2008). 

Robotarnas användargrupp utgörs i stort sett endast av män. För att kunna anpassa robotens 

arbetshöjd efter användarna har antropometriska mått använts. Antropometriska mått för 

svenska män ur de olika percentilerna visas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Antropometriska mått för svenska män (Hanson, Sperling, Gard, Ipsen, & Olivares Vergara, 2009). 

Mått [mm] Min Män, 5 % Män, 50 % Män 95 % Max 

Kroppslängd 1568 1669 1779 1902 1970 

Ögonhöjd 1430 1562 1657 1778 1863 

Armbågshöjd 896 1020 1108 1181 1275 

Underarm till 
fingertopp 

394 422 487 524 540 

 

Synergonomi är en annan viktig faktor med tanke på förekomsten av display och andra 

reglage på roboten. En god synergonomi är viktig, eftersom kroppen har en tendens att 

anpassa sig efter synen (Hägg, Ericson, & Odenrick, 2008). Den fungerar därmed som ett 

stativ för ögonen. Dålig synergonomi kan ge upphov till obekväma kroppsställningar. 

Pheasant och Haslegrave beskriver det ergonomiska siktområdet, där minimum för bekvämt 

synavstånd är 500 mm. Själva siktområdet definieras av olika siktlinjer med utgångspunkt 

från en horisontell linje, och sedan nedåt i olika vinklar. Det rekommenderade siktområdet 

ligger inom 30° från den horisontella linjen, men det är acceptabelt att området sträcker sig 

ned till 45°, och ytterligare något om huvudet kan böjas framåt. Huvudet bör dock inte böjas 

framåt mer än 30° under längre tidsperioder (Anshel, 2005). Den vilsammaste siktlinjen går 

15° under den horisontella. Siktområdet med dess linjer visas nedan i Figur 6. 

 

Figur 6. Siktområdet och dess linjer, efter (Pheasant & Haslegrave, 2005). 

2.7. Fältstudie 
Fältstudierna har syftat till att ge en förbättrad kunskap om hur vattenbilningsbranschen ser ut, 

hur arbetet går till i praktiken och vad användarna anser om robotarna. Denna insikt har varit 

mycket värdefull där särskilt viktiga punkter har tagits upp i den senare kravspecifikationen 

för den nya kåpan. Fältstudierna som utförts har varit kontextuella intervjuer som också 

fungerat som studiebesök. 
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Kontextuell intervju 

Kontextuella intervjuer valdes som undersökningsmetod för att erhålla information om 

robotarna direkt från användare och operatörer. Vid en vanlig konventionell intervju riskerar 

man att missa information eftersom svaren som ges har en tendens att bli en sammanfattning 

utan detaljer (Holtzblatt & Jones, 1995). Detta beror på att samtalet blir abstrakt då alla 

beskrivningar sker från minnet, och en stor del av våra kunskaper om produkter ligger i själva 

produkten och dess användning. Ofta krävs det att sysslan som frågas kring utförs för att 

omedveten kunskap ska uppmärksammas (Welch & Bednar, 2009). 

Det är viktigt att varken intervjuaren eller den intervjuade har kontroll över intervjun. Om alla 

frågor är förbestämda av intervjuaren har denne på förväg beslutat vilken information som är 

viktig. Intervjun bör vara ett samspel mellan de två parterna, och likna en konversation eller 

diskussion där de delar på kontrollen. En metod för att skapa ett sådant klimat är att skapa 

fokusområden snarare än direkta frågor. Åsikter som de två parterna har kring 

problemområdet kan sedan delas på ett naturligt sätt. Det viktiga är att lyssna aktivt och bygga 

frågor på vad som redan sagts, annars riskerar man att uppmärksamheten riktas mot vad nästa 

fråga ska handla om istället för vad som faktiskt sägs. För att uppmärksamma problem som 

inte tas upp i intervjuer kan också intervjuobjekten ombedjas att utföra vissa sysslor, varpå 

tillvägagångssättet observeras. Denna typ av etnografisk studie är mycket effektiv (Plowman, 

2003). 

Intervjuer 

Totalt intervjuades fyra personer angående kåpans funktioner. Förutsättningarna för de olika 

intervjuerna var varierade, både till miljö och intervjuobjekt. Den första intervjun som gjordes 

skedde internt inom Conjet, med produktionsansvarig. Denna intervju ägde rum i verkstaden 

på företaget med i stort sett färdigmonterade samt isärskruvade maskiner som referens. 

Därefter kontaktades operatörer med erfarenhet av vattenbilning och som arbetade med 

uppdrag just nu. En av intervjuerna skedde i ett parkeringsgarage där en robot av modell Aqua 

Cutter under kommande halvår kommer att arbeta. Eftersom denna robot är framtagen av en 

konkurrent kom fokus att ligga på dess styrkor och svagheter vid vissa utvalda fokusområden. 

Även den övergripande servicen diskuterades. 

Det tredje intervjutillfället skedde på ett byggföretags huvudkontor där den första delen av 

intervjun utfördes med inköpsansvarig på företagets vattenbilningsavdelning. Fokus låg på 

frågor kring vilka aspekter som är viktiga då produkt väljs, vad som skiljer Conjets robotar 

från konkurrentens samt önskemål kring förbättringar. Frågor kring vilka informationskällor 

som är viktiga vid köp av ny robot behandlades också. 

Slutligen skedde ännu en intervju med operatör, denna gång i garaget för robotar som för 

tillfället inte arbetar. Detta företag äger ett tiotal robotar av många olika modeller, gamla som 

nya, vilket gav möjlighet till jämförelser kring hur påverkan från slitage skiljer sig mellan de 

olika typerna av robot. Frågorna handlade än en gång främst om vad som var positivt och 

negativt, denna gång med alla robotar som referens. Eftersom garaget innehöll så många olika 

robotar var det möjligt att diskutera varje robots styrkor och svagheter. 

2.8. Intervjuresultat 
Svaren från intervjuerna delades upp i fyra fokusområden: service, nötning och smuts, färg 

och estetik samt inköp. Det sammanställda resultatet beskrivs nedan. En detaljerad 

beskrivning av intervjuerna finns att läsa i Bilaga C – Intervjuer. 
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Service 

Den allmänna uppfattningen hos operatörer har i alla intervjuer varit att maskinen används 

tills något går sönder, varpå den repareras. Det finns dock undantagsfall, där operatören är 

oerhört noggrann med att se till att alla komponenter är rena och smorda. Maskiner som sköts 

om korrekt har betydligt längre livslängd än de där operatören inte bryr sig om den. 

Kåpan på Conjets maskiner kräver två personer för att lyfta av, vilket betyder att operatören 

måste störa en medarbetare så fort en detalj under kåpan ska kontrolleras. Detta är 

tidskrävande vilket tenderar att leda till att komponenter under kåpan inte får den regelbundna 

service de behöver. Samtliga intervjuade var överens på denna punkt. Det är också svårt att 

sätta tillbaka kåpan, eftersom ingen direkt respons ges på att den faktiskt är på plats. Man 

måste veta hur den ska sitta för att kunna säkerställa att positionen är korrekt. 

Nötning och smuts 

På grund av de hårda arbetsförhållanden som maskinerna ställs inför är de oerhört utsatta för 

smuts. Smutsen bidrar på sikt till att funktioner tappas eller att komponenter går sönder. 

Maskinerna behöver tvättas varje dag, men det är en tidskrävande procedur som kräver en viss 

ansträngning av operatören. För att få bort all smuts krävs en högtryckstvätt, men många 

operatörer väljer att bara spola av den med hjälp av den högtrycksslang som används vid 

bilning. Detta rekommenderas inte av tillverkare eftersom ett fel på pumpen eller en miss i 

kommunikation mellan robot- och pumpoperatör kan leda till allvarliga skador på användare. 

Betongen som tränger sig in i glidlager fastnar i och torkar ut det fett som finns där. Lagren är 

det område som är mest utsatt för smuts och nötning, och kräver återfettning minst veckovis 

men helst varje gång maskinen tvättas. De är det som går sönder först av allt, just på grund av 

smuts. Väntar man för länge med att tvätta bort betongresterna torkar de fast och blir väldigt 

svåra att få bort. Ibland används en speciell kalkborttagning för att tvätta maskinerna mer 

ordentligt, men detta medför istället problem med de rostfria ytor som återfinns på maskinen. 

Medlet löser upp det skyddande ytskiktet av gul kromatering som finns på skruvar och 

muttrar, vilket gör att de börjar rosta. Att komponenterna rostar är dock inte ett lika stort 

problem som smutsen. 

Robotens funktioner måste köras regelbundet för att inte fastna och kärva. Även detta beror 

till stor del på smuts. 

Snabbventilkopplingar för hydraulslangarna tenderar att fyllas med betongrester och går 

därför inte att öppna som de ska. Kopplingar med skruvförband blir också försämrade, men är 

att föredra eftersom de åtminstone går att öppna. Det finns även risk för att smuts kommer in i 

hydraulsystemet när dessa lossas. Optimalt vore att innesluta så många kopplingspunkter 

under kåpan som möjligt. 

Färg och estetik 

Att Conjets robotar är gula och svarta beror på att det under 60- och 70-talet rådde ett lagkrav 

på att alla byggarbetsmaskiner skulle var just gula och svarta. Ett företag som omfattades av 

detta lagkrav var Atlas Copco (Atlas Copco, 2013), och eftersom Conjet ursprungligen är en 

avknoppning därifrån har färgvalet levt kvar. 

Den svarta färgen som används på detaljer på robotarna blir väldigt snabbt grå. Många företag 

i branschen har valt att övergå till grått istället för svart av denna anledning. Den avsmalnade 

formen som Conjets robotar har upplevs tillsammans med den gula och svarta färgen som en 

del av dess identitet. 

Alla intervjuade var eniga om att Conjets robotar skulle må bra av en estetisk uppgradering. 
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Inköp 

Den starkast avgörande faktorn vid val av robot är tillämpningsområdet. Det finns för- och 

nackdelar med båda maskinerna, och en allmän uppfattning är att Conjets robotar väljs för sin 

räckvidd och Aquajets för sin användarvänlighet. När det kommer till livslängd och kvalitet 

upplevdes inga större skillnader. Roboten väljs i princip endast utifrån sina egenskaper och 

sällan efter pris. Den främsta källan till information om nya robotar är tillverkarna och sker på 

deras initiativ. Operatörer och inköpare uppskattar när tillverkaren ber om respons eftersom 

de vet att deras åsikter har inverkan på hur nya maskiner utvecklas. 
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3. Konceptutveckling 
Kapitlet inleds med en genomgång av robotens komponenter för att ge en insikt i vad kåpan 

behöver innesluta och vilka krav detta medför. Även de inre komponenternas layout 

diskuteras och analyseras för att slutresultatet skall vara en så lättservad robot som möjligt. 

De inre komponenterna och deras layout har varit utgångspunkten för en inledande 

konceptutveckling av kåpans utformning. Efter ett beslut om övergripande placering av inre 

komponenter har en kravspecifikation för kåpan formulerats. Denna kravspecifikation har i 

sin tur legat till grund för en andra konceptomgång. Ett av dessa koncept har sedan valts ut 

för vidareutveckling. Avslutningsvis har ett förslag för färgsättning av hela roboten 

genererats. 

3.1. Dieselmotorn 
Roboten är utrustad med en dieselmotor istället för en elmotor, som dess föregångare haft. 

Det finns både för- och nackdelar med detta. En uppenbar styrka är att ingen sladd behöver nå 

roboten, en sladd som annars riskerar att köras över eller på annat sätt förstöras på en 

rivningsplats. Dessutom behövs ingen generator vid arbetsplatser där en extern strömkälla 

krävs. Att konkurrerande robotar valt att gå över till dieselmotor är även en anledning i sig att 

erbjuda det alternativet. 

Dieselmotorer genererar dock avgaser vilket kräver att ett avgassystem ska finnas integrerat 

under robotens kåpa. Det kan även hindra arbete i trånga utrymmen eftersom operatören 

måste vara närvarande och då riskerar att få i sig giftiga ångor. 

Den aktuella motorn visas i Figur 7 nedan. 

 

Figur 7. Dimensionerna för dieselmotorn i mm. 

Kylning och service 

Industrivarianterna av dessa motorer har en fläkt som suger in luft för att kyla motorn. Sidan 

där fläkten sitter måste alltså placeras vid en kanal eller direkt mot en öppning i kåpan där 

luften är tillräckligt kall och ren för att kunna utnyttjas till kylning. Motorn måste även 

placeras med rätt sida upp. Den tredje funktionella sidan är motorns så kallade servicesida, 

där bland annat oljesticka och -filter är placerade. Denna sida ska med enkla medel vara 

åtkomlig för operatören. Hur dessa sidor förhåller sig till varandra påverkar hur motorn ska 

placeras på roboten och hur kåpan ska utformas. Deras riktningar åskådliggörs i Figur 8. 
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Figur 8. Sidorna på motorn som behöver vara åtkomliga. 

Förutom dessa funktionssidor finns även ett utblås för avgaser. Åt vilket håll denna är 

placerad är inte lika viktigt då rörets riktning går att justera och avgaserna kan ledas bort. 

Detta är dock något som ändå bör tas i beaktning vid placeringen. 

Kravet på åtkomst till dessa sidor är även avgörande för hur resterande komponenter på 

roboten ska vara placerade, som i sin tur har funktionssidor med åtkomstkrav. Det är viktigt 

att övriga komponenter inte blockerar de punkter på motorn som behöver nås. Punkterna kan 

ses nedan i Figur 9. Placeringen av motorn är därför direkt avgörande för hur robotens kåpa 

utformas. 
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Figur 9. Motorns servicepunkter, uppifrån och ner: kylarventil, nivåmätare och påfyllning av kylarvätska, 

gasreglage, oljepåfyllning, oljefilter, oljesticka, kylarvätsketapp, oljetapp. 

3.2. Övriga komponenter 
Utöver dieselmotorn har kåpan koppling till hydraulventilblock, display, batteri, elskåp, radio 

och Bluetooth, oljekylare, nödstopp, blinklampa och bottenbalja. En mer utförlig beskrivning 

av dessa finns att läsa i Bilaga D – Övriga komponenter. 

3.3. Servicepunkter 
Servicevänlighet har varit en central del i utvecklingen av den nya roboten. Om det är enkelt 

att utföra den dagliga servicen är det mer troligt att den blir gjord, och därmed kan robotens 

livslängd öka. 

Optimalt görs en inspektionsrunda varje dag innan körning för att kontrollera att allt står rätt 

till, men i den dagliga servicen ingår också att tvätta av roboten mellan körningar eller vid 

arbetsdagens slut. Det finns servicepunkter som kontrolleras dagligen och andra som 

kontrolleras mindre frekvent. Dessa listas nedan. 

Dagliga servicepunkter: 

 Oljesticka 

 Påfyllning av diesel 

 Kontroll av bränslenivå 

 Manometer för hydrauloljetryck 

 Kontroll av hydrauloljenivå 

 Kylarvätska (kontroll) 
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Mindre frekventa servicepunkter: 

 Påfyllning av kylarvätska 

 Påfyllning av hydraulolja eller motorolja 

 Gasreglage (åtkomst vid körning) 

 Hydrauloljefilter 

3.4. Modell över inre komponenter 
De inre komponenternas layout har en stor betydelse för utformningen av kåpan. Den mest 

avgörande faktorn är motorns placering, eftersom den definierar utrymmet som blir kvar för 

de andra detaljerna. En annan viktig aspekt är hur komponenterna kopplas till varandra, både 

elektriskt och hydrauliskt. Nedan visas ett kopplingsschema över detta. 

 

Figur 10. Kopplingsschema över inre komponenter. Röda streck indikerar elektricitet och svarta hydraulik. Den 

streckade linjen symboliserar kåpan. 

Som stöd under utvecklingen av idéer till placeringen av inre komponenter i roboten skapades 

en layoutmodell i skala 1:10 av bottenbaljan och de ingående komponenterna. Det gav en 

överblick av möjliga kompositioner som de inre detaljerna kan ha. Många av komponenterna 

är förenklingar av verkligheten, i form av rätblock, eftersom endast den upptagna volymen var 

relevant. Viktiga sidor har markerats, så som motorns servicesida och avgasutlopp, ventilers 

in- och utgångar för sladdar och slangar, elskåpets lucka och sladdintag med mera. Med dessa 

bitar formades tre koncept med syfte att åskådliggöra radikalt olika idéer till hur placeringen 

av komponenterna kan ske. Förslagen användes sedan som underlag till diskussion för vidare 

utformning av komposition. Dessa tre koncept visas i följande stycken. 

Koncept 1 

Den första idén som ställdes upp innehöll en längsgående motorplacering. Riktningen valdes 

så att luftintaget var placerat längst bak på roboten. Det resulterar i att motorns servicesida 

sitter på vänster sida av roboten. För att tillåta full åtkomlighet av denna placerades övriga 

komponenter på den andra sidan. Oljekylaren sitter på motsatt sida från motorns kylare. På så 

sätt skapas ett luftflöde genom roboten. Se Figur 11 nedan för en överblick av hur 

komponenterna placerats. 
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Figur 11. Koncept 1. Till vänster: radio, display, elskåp och batteri. Till höger: hydraulventilblock och kylfläkt. 

Koncept 2 

I det andra konceptet är motorn placerad på tvären. Eftersom servicesidan blir mycket 

svåråtkomlig om den vänds mot maskinens främre parti har motorn positionerats med denna 

bakåt. På grund av att motorn är så bred och för att inte hindra luftflödet genom fläktarna har 

ingenting placerats vid sidorna. Eftersom hydraulslangarna är riktade framåt och nedåt har de 

satts framför motorn, medan det andra ryms kring servicepunkterna längst bak. Förslaget 

visas i Figur 12 nedan. 

 

Figur 12. Koncept 2.Vänster bild: display med radio, batteri och elskåp. Höger bild: hydraulventilblock och 

kylfläkt. 
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Koncept 3 

I det tredje och sista konceptet placerades motorn på ena sidan av roboten, det vill säga icke-

centrerad. En del av komponenterna hängdes på en dörr vilket gav möjlighet att placera 

hydraulventilblock under dem. Oljekylaren sattes bredvid motorns kylarfläkt för att skapa en 

stor yta där luft dras in. Denna kapslades in med en grill likt den hos bilar. Figur 13 nedan 

illustrerar det tredje konceptet. 

 

Figur 13. Koncept 3. Till vänster syns lösningen med öppen dörr och grill nedfälld, och till höger med båda 

stängda. På plattan: kylare och hydraulventilblock. I dörren: batteri, elskåp och display med radio. 

3.5. Inledande design av kåpan 
På grund av att kåpans utformning beror på ett stort antal parametrar kunde inte en 

kravspecifikation skapas så tidigt som önskat eftersom många av dessa parametrar inte var 

bestämda i konceptstadiet. Istället formades koncept som låg till grund för 

kravspecifikationen, eftersom kåpans utformning ansågs vara en avgörande parameter i sig. 

Det fanns dock några övergripande krav och önskemål. 

 Dagliga servicepunkter måste vara lättåtkomliga (via luckor) 

 Kåpans luckor måste fästas i någon fast konstruktion 

 Det måste finnas möjlighet till ett genomgående luftflöde 

 Kontrollpanel och display skall vara lättåtkomliga för användaren 

Med dessa punkter i åtanke gjordes förslag på både utseende och inre layout parallellt. Först 

skapades schematiska figurer över hur luckor kan fästas och öppnas i olika fasta strukturer 

beroende på motorns placering, som i sin tur grundades på arbetet med skalmodellen. De 

visas i Figur 14. 
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Figur 14. Schematiska skisser över fasta respektive rörliga delar av kåpan. De grå partierna symboliserar fasta 

delar, de vita avser möjliga luckor. Motororientering; övre raden, från vänster: längsgående motor (koncept 1), 

tvärställd motor (koncept 2). Undre raden, från vänster: längsgående motor (koncept 1), längsgående 

motor(koncept 1), tvärställd motor(koncept 2). Koncept 3 användes inte i den vidare utvecklingen. 

Dessa schematiska koncept låg sedan till grund för en mängd olika skisser som visar 

designförslag för respektive grundkoncept. En översiktsbild av skisserna visas på nästa sida i 

Figur 15 och Figur 16. 
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Figur 15. Inledande konceptskisser av kåpan med motorn placerad på längden. 

 

Figur 16. Inledande konceptskisser av kåpan med tvärställd motor. 
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För att kunna fatta ett objektivt beslut angående motorns placering gjordes ytterligare en 

viktningstabell. Denna tabell gav tillsammans med designförslagen tillräckligt med 

information för att avgöra motorns orientering. Med fokus på kåpan skapades en förenklad 

tabell (se Tabell 2). 

Tabell 2. Viktning av motorplaceringsalternativ med avseende på kåpan. 

Motorplacering Tvärställd Längsgående 

Eget uttryck – + 

Grill – + 

Kylning + – 

Pris – + 

Antal luckor – (3 st.) + (2 st.) 

Möjlighet till svepande 
former 

– + 

Åtkomlighet för inre 
komponenter 

– + 

 

Ur designsynpunkt är det fördelaktigt med en längsgående motor, eftersom det finns större 

möjligheter att skapa ett eget uttryck för kåpan samt använda svepande former. Kåpan kan 

göras mindre fyrkantig. En annan avgörande faktor är servicevänligheten och åtkomsten av 

inre komponenter. 

Motororienteringen påverkar även andra aspekter av roboten, men fördelarna respektive 

nackdelarna ansågs väga jämnt mellan de två valen. Därför kom beslutet att styras relativt 

mycket av designmöjligheterna, som visats tidigare i tabellen ovan. 

3.6. Kravspecifikation för kåpa 
Kravspecifikationen har utvecklats under loppet av flera veckor, eftersom beslut har fattats 

efter hand under projektets gång. Vissa krav har funnits med längre än andra. 

Storleksbegränsningar 

 Kåpans inre dimensioner får inte understiga de inre komponenternas samlade mått 

 För att vara lägre än konkurrenter får robotens maximala höjd inte överstiga 140 cm 

och får gärna vara så låg som möjligt 

Luftflöde 

 Luftintagets area ska motsvara den hos motorns kylfläkt, vilket är cirka 1330 cm
2
 

 Luftutsläppens area ska motsvara minst den hos intaget 

 Temperaturen under kåpan får ej överstiga 60°C 

 Luftflödet får ej hamna i rundgång 
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Användarvänlighet 

 Servicepunkter som används ofta måste vara lättåtkomliga 

 Kåpan skall ha en eller flera blinklampor av typ LED väl synliga för operatören. 

 Kåpan skall kunna öppnas av en person 

 Displayen skall placeras på en yta med goda ergonomiska egenskaper 

 Nödstopp skall vara åtkomligt från kåpans utsida 

Övriga krav 

 Kåpan skall vara tät mot vatten och smuts 

 Rörliga delar skall tillverkas i plast (exempelvis luckor) 

 Hydraulikslangar skall dras ut på kåpans framsida 

 Komponenter skall ej följa med luckor som rör sig 

 Någon del av kåpan skall vara gul 

3.7. Konceptgenerering 
Under konceptgenereringen delades förslagen in i två grupper; formbetingade och 

utseendemässiga (estetik och uttryck) samt funktionsmässiga (luckmekanismer). Eftersom val 

av lucka inte utesluter former och vice versa valdes att besluta om dessa oberoende av 

varandra. 

Utseende 

Designförslagen visades för de inblandade i projektet i samband med valet av 

motororientering, som beskrivits i tidigare avsnitt (Modell över inre komponenter). Efter en 

diskussion kring de olika förslagen ur praktisk och estetisk synpunkt valdes två liknande 

designkoncept för fortsatt utveckling, gemensamt för bägge är ett stabilt mittparti och två 

stora sidoluckor. På den vinklade alternativt rundade ytan baktill på mittpartiet kan 

användargränssnittet placeras. Koncepten visas nedan i Figur 17. 

 

Figur 17. De utvalda designkoncepten. 

Luckor 

Vid konceptgeneringen av luckor identifierades utifrån brainstormingen fem huvudsakliga 

koncept. Dessa illustrerades i sin enklaste form för att ge en överblick av alternativen. Till 

höger i Figur 18 visas de koncept som togs fram. 
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Figur 18. Koncept för luckor. Övre raden, från vänster: måsvinge, saxdörr, lös lucka. Nedre raden: länkarm, 

dörr. 

Varje luckförslag medför olika för- och nackdelar. En viktningstabell gjordes därför för att 

förenkla valet mellan de olika koncepten, där intressanta parametrar listades och luckornas 

uppfyllande av dessa faktorer betygsattes på en skala från ett till tio. Resultatet visas nedan i 

Tabell 3. 

Tabell 3. Viktningstabell för luckmekanismerna. 

Faktor Måsvinge Saxdörr Lös lucka Länkarm Dörr  

Stabilitet 7 5 4 5 9 

Eget uttryck 4 10 6 10 5 

Enkelhet 8 5 10 4 9 

Smidighet 8 5 3 8 6 

Monterbarhet 7 4 6 4 9 

Kompakt 6 5 8 8 4 

Tätningsmöjligheter 8 6 6 8 8 

Exklusivitet 8 8 4 10 6 

Summa 56 48 47 57 56 

 

Tabellen sorterar ut tre koncept att gå vidare med: dörr, måsvinge samt länkarm. Den lösa 

luckan var ointressant på grund av dess simpelhet samt svårighet att hantera. Saxdörren 

ansågs vara för svår att passa in och täta korrekt. I efterföljande diskussioner gallrades även 

länkarmen bort på grund av dess svårighet att montera samt höga grad av komplexitet. Det 

ansågs även vara ett problem att uppnå tillräcklig stabilitet i länkarmarna utan att göra dem för 

kraftiga i förhållande till andra komponenter. Till slut valdes måsvingen ut för 

vidareutveckling eftersom den var mer kompakt och exklusiv än dörren. 
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Formen och funktionen hos förslagen i Figur 17 låg till grund för vidare konceptgenerering. 

Under konceptgenereringen fanns fyra grundformer som varierades. Dessa var: 

 Mittpartiets form 

 Kåpans form 

 Luftintagets form 

 Luftutsläppets form 

För att få en överskådlig bild över hur dessa samverkar och påverkar utseendet på kåpan 

skapades två matriser, där varje axel representerade en grundform. Grundformerna visas 

nedan i Figur 19. De kompletta matriserna med alla parameterkombinationer kan ses i Bilaga 

E – Formkonceptmatriser. 

 

Figur 19. De fyra parametrarna hos de två matriserna. 

Med dessa formvarianter i åtanke gjordes mer realistiska skisser över hur färdiga koncept 

skulle kunna se ut. Sidovyer kombinerades med vyer bakifrån för att skapa tredimensionella 

skisser. Från de konceptskisser valdes tre stycken som fick agera grund för beslutet. Dessa 

visas i Figur 20. Övriga skisser går att se i Bilaga F – Konceptskisser från omgång 2. 
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Figur 20. Koncept i isometrisk vy skapade utifrån matrisernas tvådimensionella former. 

Det andra konceptet (uppe i högra hörnet) valdes ut för fortsatt detaljkonstruktion i samråd 

med projektgruppen på Conjet efter en diskussion om estetik och design. Detta formspråk 

ansågs vara mest attraktivt och balanserat. 

3.8. Placering av användargränssnittet 
Riktlinjerna som presenterats i tidigare avsnitt (Ergonomi i avsnitt 2.6) ger i kombination med 

antropometriska mått krav för placering av display samt övriga reglage baktill på roboten. 

Detta gäller såväl höjdbegränsningar samt optimal vinkel, eftersom bildskärmar bör vara 

placerade vinkelrätt mot siktlinjen. Gränssnittet med display placeras i armbågshöjd (110 cm 

över marken). Det är svårt att sätta det högre, eftersom det då påverkar hela kåpans höjd och 

utseende.  

Om huvudet maximalt bör vinklas 30° och det accepterade siktområdet sträcker sig nedåt 

ytterligare 30° blir den sammanlagda siktvinkeln från horisontalplanet 60°. Detta resulterar i 

en minimal vinkling av gränssnittets yta med 30° mot horisontalplanet., vilket syns tydligare i 

Figur 21. 

 

Figur 21. Minimal vinkling av användargränssnitt med avseende på huvud- och synvinkel. 
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Ytans maximala vinkling beror på flera faktorer. När vinkeln ökar kan användaren göra flera 

olika justeringar av kroppsställningen för att anpassa sig till den nya vinkeln. Dessa visas 

nedan i Figur 22. Ett alternativ är att backa bakåt, men det kan göra displayen svårläst eller 

svår att nå utan att hålla fram armen för långt. Detta resulterar i att användaren måste böja sig 

nedåt och hålla fram huvudet, vilket inte är bra ur ergonomisk synpunkt. Displayens läsbarhet 

och användarens möjlighet att nå den är därmed två viktiga faktorer. Men med tanke på att 

skärmen är liten kan dess textstorlek antas vara liten, därför bör användaren inte vara alltför 

långt ifrån den. Underarmsmåttet är en annan viktig faktor. Användaren bör helst inte stå 

längre än en halvmeter från gränssnittet, eftersom det då blir nödvändigt att hålla ut armen 

från kroppen vilket är ansträngande i längden. 

 

Figur 22. Faktorer som kan justeras av användaren. 

Med utgångspunkt från tidigare konceptskisser valdes en ytvinkel på 38° mot 

horisontalplanet. Denna har sedan kontrollerats genom en geometrisk uppskattning, där de 

olika percentilernas huvudvinklingar och avstånd från displayen ritats in i förhållande till ytan 

baserat på ögonhöjd, armbågshöjd och underarmens längd, vilket visas i Figur 23. 

 

Figur 23. Avstånd till display för de olika percentilerna. 
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Armbågen har placerats vertikalt i linje med ögonen, vilket är en förenkling. Den valda 

vinkeln resulterar i en god kroppsställning för hela användarintervallet med tanke på 

huvudvinkling, siktlinjer och avstånd till gränssnittet. Synavståndet håller sig under en meter 

och den totala siktlinjen (huvudvinkling samt synvinkel) ligger på 52° vilket är inom gränsen 

för det rekommenderade. De allra längsta användarna behöver sträcka fram armen något, men 

inte så mycket att det bör utgöra en belastning. Detta beror på att displayen endast används 

under kortare perioder för att göra avancerade inställningar eller vid felsökning. Under normal 

drift styrs roboten från en handhållen manöverlåda. Användarnas avstånd från gränssnittet 

presenteras i tabellen nedan, där även underarmsmåttet från tidigare ergonomiavsnitt visas 

som referens. 

Tabell 4. Användarnas avstånd från gränssnittet för displayvinkel 38%. 

Percentil 5 % 50 % 95 % 

Avstånd från 
gränssnittet 
(armbågshöjd- ytans 
mitt) (mm) 

370 435 536 

Underarm till 
fingertopp (mm) 

422 487 524 

3.9. Färgval 
Vid utvecklingen av den nya roboten har diskussion förts kring huruvida den färgsättning som 

robotarna historiskt sett haft ska behållas eller inte. Branschen i stort har genomgått en 

övergång från svart som komplementfärg till mer eller mindre gråa nyanser, och därför har 

frågan ställts om Conjet ska ta det steget också. Det finns fördelar med att använda grått; den 

mest uppenbara är den kamouflerande effekten. Maskinerna i denna miljö tappar så 

småningom all svärta och får istället ett heltäckande betonggrått lager över varje oskyddad 

yta. Genom att låta ytorna vara gråa från början kan robotens första intryck behållas längre 

och smutsen kamoufleras. Fler färger ger även möjlighet att låta vissa komponenter på 

roboten smälta in bland likfärgade medan andra framhävs. Eftersom grått är en modefärg 

bland rivningsmaskiner kan grått även ge ett modernt intryck. 

Det finns dock nackdelar med att addera en färg. Conjet har historiskt sett använt sig av gult 

och svart vilket därför kan ses som en del av robotarnas identitet. Att använda grått kan 

medföra att roboten upplevs som ett steg ifrån Conjets ideologier. En extra färg kan också 

innebära att målningsprocessen blir mer komplicerad. Grått finns i många olika nyanser och 

det kan vara problematiskt att få alla grå ytor att ha samma ton om underleverantörerna är 

olika. Svart är alltid svart och små skillnader i färgton är svårare att upptäcka om ytorna är 

svarta. Slutligen finns risken att grått är just en modefärg vilket innebär att den om några år 

inte ses som lika attraktiv. Att byta tillbaka till svart kan medföra extra arbete senare. 

Färgförslag 

För att skapa en bild av hur antalet färger påverkar helhetsintrycket av roboten gjordes en 

svartvit förenklad skiss av hur slutresultatet skulle kunna se ut. Eftersom den främre delen av 

roboten inte är bestämd modellerades verktyget som sitter på robot 365. Områden som ännu 

inte var bestämda utelämnades eller täcktes. Figur 24 visar bilden utan färg. 
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Figur 24. Förenklad svartvit bild av roboten använd som underlag till färgsättningen. 

Skissen användes sedan som grund för färgläggning och nio olika testbilder målades. Se Figur 

25 för miniatyrer av de färglagda skisserna. Syftet med sammanställningen var att ge underlag 

för beslutet om grått ska vara en del av färgskalan eller inte. 

 

Figur 25. Färgsättningsförslag till roboten. 
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Nyanser 

Conjet har i sin identitetsmanual (som nämnts tidigare) definierat de färger som används i 

tryckta material och på robotar. Den gula färgen är en standard färg enligt RAL och har 

benämningen RAL 1003. Används svart färg ska den vara av typen RAL 9005. Dessa två 

kommer inte att ändras eftersom de är starkt förknippade med Conjet som företag. Den grå 

nyansen kan dock variera. 

En palett har utvecklats för att jämföra olika grå nyanser mot den gula. Detta ger en bättre 

uppfattning om vilka nyanser som är bäst lämpade att använda som komplement till det gula 

och svarta. Paletten visas nedan i Figur 26. 

 

Figur 26. Färgpaletter för grå nyanser i förhållande till gult respektive svart. 
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 29 

4. Den nya kåpan 
I detta avsnitt presenteras först det slutliga resultatet. Därefter följer en detaljerad 

beskrivning av de enskilda delarnas konstruktion. Sedan har konstruktionen verifierats i form 

av tester på en fullskalig modell, och komponenternas tillverkningsmetoder diskuteras. 

Slutligen analyseras luftflödet genom kåpan och fyra möjliga färgsättningar av bottenbaljan 

och bandunderredet visas.  

4.1. Övergripande design 
Det slutgiltiga förslaget visas i Figur 27 nedan. Roboten har fått arbetsnamnet TRX-500. 

 

Figur 27. Det slutgiltiga förslaget. Pilarna anger öppningsriktningen för sidolucka samt hela kåpan. 

 

Kåpan består av tre utvändiga delar (en stomme och två sidoluckor) samt en invändig 

fläkttrumma. Sidoluckorna kan öppnas uppåt genom att vrida ett handtag fäst mitt på och 

sedan lyfta dem. Friktionsgasfjädrar hjälper användaren med lyftet och håller sedan luckan 

kvar i det läge där den släpps. Alla dagliga service- och kontrollpunkter blir åtkomliga genom 

att endast öppna luckorna. En bild av roboten med båda luckorna öppnade syns på nästa sida i 

Figur 28. 
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Figur 28. Kåpan med båda sidoluckorna öppnade. 

Vid en omfattande felsökning, service eller ett eventuellt byte av motor kan hela kåpan lossas 

i framkant (från verktygsplattan) och vikas bakåt. Detta öppnar upp runt hela motorn och alla 

de inre komponenterna. Ett rejält handtag på stommens framsida skapar en bra lyftpunkt för 

fällningen. Kåpan i sitt fällda läge visas i Figur 29. 

 

Figur 29. Roboten med hela kåpan nedfälld. 

Användargränssnittet är placerat baktill på en yta med goda ergonomiska egenskaper. Detta 

bidrar både till god läsbarhet och vilsam kroppsställning för användaren. Viktiga 

komponenter som nödstopp och blinklampa är placerade väl synliga ovanför gränssnittets 

displaylucka. Under luckan sitter två krokar där manöverlådan kan hängas upp. Närheten 

mellan nödstopp, display och manöverlåda bidrar till att skapa ett tydligt och åtkomligt 

gränssnitt som är enkelt att överblicka för användaren. 

De sneda ytorna baktill (för användargränssnitt och luftintag) ger upphov till en utbuktande 

form. Detta ger kåpan en egen karaktär, men bidrar även till att hålla användaren på ett visst 

avstånd från roboten vilket minskar risken operatören att kör över sina egna fötter vid 

körning.  

sidolucka 

stomme 

handtag 
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4.2. Layout 
Den slutliga layouten av de inre komponenterna grundas till största delen på Koncept 1 från 

den tidigare konceptgenereringen av de inre komponenternas layout. I Figur 30 visas 

placeringen av komponenterna steg för steg, där kåpan sedan placeras utanpå. 

 

Figur 30. Uppbyggnad av komponenternas layout steg för steg. 1. Bottenplatta – 2. Motor – 3. 

Hydraulventilblock, elskåp, batteri och kylfläkt – 4. Fläkttrumma och display – 5. Stomme, nödstopp och 

blinklampa – 5. Sidoluckor. 

4.3. Konstruktion 
De största komponenterna som konstruerats för kåpan gås igenom i avsnittet nedan. 

Standardkomponenter som skruvar, muttrar, vinkeljärn och liknande tas inte upp i detta 

kapitel, även om de ibland syns i bilderna. De komponenter som köpts in färdiga visas istället 

i Bilaga G – Inköpta komponenter. 

Fläkttrumma 

Fläkttrummans huvudsakliga funktion är att leda in luft från kåpans utsida till motorns 

kylfläkt. Luftintaget är placerat på robotens baksida eftersom denna yta är placerad längst bort 

från verktyget. Den är därmed något skyddad från betongblandat vatten och grus, luftintagets 

vinkling nedåt bidrar ytterligare till dess avskärmning.  

Den andra vinklade ytan på ovansidan av trumman är en grund för infästning av display, 

startnyckel samt gasreglage till motorn. Ytans vinkel bestäms av ergonomiska faktorer. Om 

ytans vinkel sätts till 38° (mot horisontalplanet) ger det en god ergonomi, både visuellt och 

fysiskt, enligt de siffror som uppskattats i Kapitel 3.8 Placering av användargränssnittet. 

Konstruktionen består av fyra delar i bockad stålplåt. Två bockade sidoytor är fästa med 

skruvförband i en plan ovansida. Mellan de två sidoytorna sitter även en undre plåt. Deras 

utseende är kopplat till funktionen för fläkttrumman; att bilda en tät passage mellan kåpans 

luftintag och motorns fläktintag. Designen kompliceras som en följd av att de två ytorna har 

olika geometriska former och något olika stora areor. Hela konstruktionen är fäst mot 

bottenplattan, de vertikala kanterna ligger an mot motorfläkten och tätas med gummilister. 

Det är inte lämpligt att fästa trumman i motorn eftersom den ger upphov till märkbara 

vibrationer vid drift, och manöverpanelen med display går sönder om de utsätts för dessa 

vibrationer. Fläkttrumman visas på nästa sida i Figur 31. 
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Figur 31. Fläkttrumman i sin helhet. Till höger syns en sprängskiss av hur delarna sitter ihop. 

I fläkttrummans övre plåt sitter även hydrauloljekylaren monterad. Denna kommer att ta in 

luft genom samma ventilationsgaller som motorns kylare, men täcker inte hela gallrets area. 

Luften som passerar oljekylaren antas förbli tillräckligt sval för att kunna kyla motorn, varför 

placeringen av oljekylaren anses rimlig. Oljekylaren i fläkttrumman visas nedan i Figur 32. 

 

Figur 32. Oljekylaren monterad i fläkttrumman. 

På utsidan av fläkttrumman dras sladdar från displayen till elskåpet. Även en vajer från 

gasreglaget dras till motorns gaspådrag. Denna vajer ställer vissa krav på monteringen; den 

kan inte böjas särskilt mycket den första decimetern, vilket har lösts genom att dra vajern 

parallellt med fläkttrummans ovansida den kritiska första delen, se Figur 33. 



 

 33 

 

Figur 33. Vajerdragningen från gaspådrag på motorn till manöverpanel. Sladdragningen sker likadant på andra 

sidan. 

Mittparti/Stomme 

Kåpans kraftiga mittparti (se Figur 34) fungerar som en stomme där de rörliga luckorna kan 

fästas. Två smala sidoytor ökar stabiliteten och vridstyvheten; de bildar även en bra grund för 

infästning av luckor. Längs de två sidoytornas kanter löper gummilister som tätar mot de 

rörliga luckornas ovansida. 

Insuget för luft till motorns kylfläkt är placerat baktill på mittpartiet och ligger an mot 

fläkttrumman för att styra luftflödet under kåpan. Ventilationsgallret är utbockat ur stommen 

och följer dess sidolinjer, vilket gör att det smälter in i konstruktionen. Intagsarean för luft är 

större än motorkylarens area med tanke på att intagsrean även skall räcka till hydraulkylaren 

som är upphängd i lufttrummans tak. Ventilationsgallret visas också i Figur 34. 

 

Figur 34. Stommen i sin helhet. Ovanpå syns blinklampa och nödstopp. 

Användargränssnittet på stommens vinklade baksida täcks av en lucka för att skydda det mot 

vatten och smuts. Luckan är fäst med invändiga gångjärn för att ge ett stilrent intryck, och 

dessutom skyddas gångjärnen från betongvattnet. Ett magnetlås håller luckan på plats då den 
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är stängd. Den öppnas åt sidan för att inte täcka över nödstoppet ovanför luckan eller den 

handhållna manöverpanelen som hängs under. På luckans insida kan dekaler med information 

om robotens styrning och hantering fästas, vilket kan anses vara en fördelaktig placering 

eftersom ytans synergonomi är lika god som displayens med tanke på vinkel och läsavstånd. 

Dock kan den inte öppnas 180° vilket försämrar läsvinkeln något. Conjets logotyp är placerad 

i form av en relief på luckans ovansida, eftersom detta är en yta som är iögonfallande. Den 

goda synergonomin är dessutom en säljpunkt och användarvänlighet är något som Conjet vill 

bli förknippade med. 

En uppvinklad ram löper runt displayhålets kant för att förhindra att vatten och smuts tränger 

in. Ramen fungerar som en hängränna längs hålets ovansida, och som stuprör på sidorna. En 

gummilist löper längs kanten på luckans insida och denna ligger an mot ramen när luckan är 

stängd. Detta hjälper till att ytterligare täta mot vatten. Stommen med luckan öppnad visas i 

Figur 35. 

 

Figur 35. Roboten med alla tre luckor öppnade. På fläkttrumman syns skisser av display och gasreglage. 

Nödstoppet är placerat ovanför displayluckan eftersom det finns en risk att det aktiveras av 

misstag om det istället hade suttit under. Kåpan sticker ut baktill för att hålla användaren på 

ett visst avstånd från robotens underrede och därmed minska risken att någon skulle köra över 

sig själv. En följd av detta är att användaren enkelt kan luta sig emot den utskjutande kanten 

och därmed aktivera ett nödstopp placerat där. En annan fördel med att sätta nödstoppet 

ovanför displayluckan är att det också kommer närmre kåpans mitt, vilket gör det enklare att 

nå för en användare som står vid sidan av roboten. 

Blinklampan är placerad på stommens ovansida, nära kåpans högsta punkt för att vara synlig 

från alla positioner runt roboten. Den är en lanterna av LED-typ med gula dioder. Sladdarna 

från blinklampan löper tillsammans med nödstoppets sladdar längs en av stommens bockade 

kanter ner till punkten som stommen roterar kring, se Figur 36. 
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Figur 36. Sladdarnas väg från nödstopp och blinklampa till vridpunkten. 

Den handhållna manöverlådan hängs på två krokar under displayluckan, vilket resulterar i en 

naturlig förlängning av användargränssnittet. Inga funktioner täcks över. Alla robotens 

kontroller blir därmed överblickbara samtidigt, och närheten indikerar liknande funktion för 

användaren vilket är bra ur informationsergonomisk synpunkt (vilket tagits upp i 2.6 

Litteraturstudie). Krokarnas placering syns nedan i Figur 37. 

 

Figur 37. Krokarna som håller i manöverlådan. 

Krokarna har även funktionen att de agerar stöd åt hela kåpan när den är fälld bakåt. 

Beräkningar för hur starka dessa krokar måste vara finns att se i Bilaga H – Beräkningar. 

På verktygssidan kommer två paket med hydraulslangar ut. Varje slangpaket hålls fast med en 

klämma, som i sin tur sitter fast i en bockad plåt som skruvas i bottenplattan. Två rundade 

spår är utskurna ur stommen för att möjliggöra en överlappning av stommen mot 

hydraulslangarnas klämmor och plåt, som sticker upp vertikalt från bottenplattan. Syftet med 

detta är att täta mot vatten och betong utifrån. Slangpaketen och dess infästning visas på nästa 

sida i Figur 38. 
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Figur 38. Urtag för slangpaket på kåpans framsida. 

Det är möjligt att lossa mittpartiet i framkant där det är fäst med skruvförband och sedan fälla 

allt bakåt då det är ledat med gångjärn i bakkant. Detta medför klara förbättringar för 

åtkomsten av inre komponenter för service eller vid felsökning, eftersom hela kåpan lyfts 

bort. Ett kraftigt handtag (för detaljbeskrivning, se Bilaga G – Inköpta komponenter) är 

monterat ovanför låsskruvarna på stommens framsida, för att ge användaren något att lyfta i. 

Den bakåtfällda kåpan vilar sedan på den handhållna manöverpanelens krokar, vilket innebär 

att denna därför måste lyftas av innan kåpan fälls bakåt. En fördel med att använda krokarna 

som stöd är att de enkelt kan bytas när de nötts och blivit repiga, istället för att byta ut hela 

stommen. Krokarna är placerade så att normalkraften från marken går vertikalt genom dem, 

vilket minimerar risken för att de skall deformeras vid nedslaget. Fällningen visades tidigare i 

Figur 29. 

Sidoluckor 

Kåpan är utrustad med två stora sidoluckor i glasfiberarmerad epoxi för att förenkla 

åtkomsten av inre komponenter i det dagliga underhållet av roboten. I luckorna är även 

luftutblåsen monterade, och ett handtag är placerat i nederkanten mitt på respektive lucka. 

Vänster lucka i sin helhet visas i Figur 39. 

  

Figur 39. Kåpans vänstra sidolucka från två håll. 
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Luftutblåsen har överensstämmande formspråk med det stora luftintaget på stommens 

baksida, vilket ger kåpan ett mer sammanhängande uttryck eftersom liknande detaljer 

återkommer på olika komponenter. Handtagen har en mekanism på insidan som låser 

luckorna i en uppstickande bygel i bottenplattan, och dessutom trycks de inåt. För att öppna 

luckan vinklas handtaget först utåt för att lossa trycket och sedan vrids det 90° för att låsa upp. 

Luckans tryck mot låset bidrar till dess tätning vilket är viktigt eftersom vatten inte bör tränga 

in under luckan. Tekniska data och detaljerade bilder av handtaget finns att läsas i Bilaga G – 

Inköpta komponenter. Utblåset och handtaget visas i Figur 40. 

 

Figur 40. Utblås och handtag demonterade från luckan. 

En stor del av luckornas utformning har sin grund i hur materialet beter sig och hur 

tillverkningen av dem sker. Anledningen till att hela sidorna öppnas är att det är svårt att 

tillverka luckor med små uttag. Ifall endast en del av sidan skulle öppnas hade det krävs fler 

gjutformar och det hade varit svårare att få luckorna att passa med varandra. 

Luckorna har ett veck som löper längs sidan. Detta ger förutom ett tilltalande uttryck stabilitet 

åt plasten som annars riskerar att böja sig när den belastas. 

Den nedre kanten av luckorna ansluter direkt mot robotens bottenplatta. Luckan lossnar lättare 

ur gjutformen på detta sätt eftersom det ger en stor släppvinkel. Det är enklare att kapa en rak 

kant, varför denna sida valdes som öppen. Längs kanten fästs sedan en gummilist för att dölja 

den kant som bildas då plasten kapas. Gummit bidrar även till att täta kåpan längs botten. 

Övriga kanter av kåpan sticker in under stommen. Detta ger marginal vid tätningen och skapar 

en skarvlös anslutning. Luckan har en viss lutning i överkant, där den sticker in under 

stommen. En följd av detta är att vatten då rinner nedåt längs luckan istället för att tränga in 

under kåpan. 

Luckorna sitter monterade i små bockade plåtar som i sin tur sitter fast i gångjärn på insidan 

av stommen. Plåtarnas funktion är att lyfta luckan runt stommens fläns för att vridas så högt 

upp som möjligt. Detta medför att inga gångjärn är synliga från utsidan av kåpan, vilket ger 

ett rent intryck. Luckan i sitt öppnade läge syns i Figur 41. 
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Figur 41. Sidolucka i öppnat läge. Här syns de bockade plåtarna som lyfter ut luckan från under stommen. 

I den bockade plåten är även en gascylinder fastsatt med sin ena rotationspunkt i plåtens hörn 

och den andra i stommens tak. När plåten, och därmed luckan, roterar sträcks gascylindern ut 

och hjälper till med öppningen. Eftersom hela mekanismen sitter fast i stommen behöver 

gascylindrarna inte demonteras vid fällning av kåpan. Gascylindern visas tydligare i Figur 42. 

 

Figur 42. Gascylinder som håller upp luckan. Stommen har gjorts genomskinlig för att åskådliggöra cylindern i 

sträckt tillstånd. Gummilisten som löper längs med stommens ytterkanter är fotfarande synlig. 

En illustration av rörelsen visas tydligare i Figur 43. Gascylindrarna har två funktioner. 

Förutom att hålla luckorna öppna ska de hålla dem stängda då stommen fälls bakåt. 

Friktionskraften i cylindrarna behöver därför vara tillräckligt stor för att fylla båda dessa 

ändamål. Beräkningar för hur starka dessa cylindrar behöver vara syns i Bilaga H – 

Beräkningar. 
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Figur 43. Montering av gångjärn, plåt och gascylinder. Vyn är ett snitt av stommens vänstra sida sett bakifrån 

med luckan i stängt respektive uppfällt läge. 

4.4. Modell 
En modell gjordes för att testa och verifiera kåpans design och tekniska lösningar. Följande 

punkter undersöktes i arbetet med modellen: 

 Storlek och proportioner 

o Hur upplevs robotens och kåpans storlek och proportioner i verkligheten av en 

användare? 

 Mekaniska rörelser och funktioner 

o Är det möjligt att öppna sidoluckorna som planerat, med en kant som sticker in 

under mittpartiet? 

o Fungerar fällningen av stommen över motorn? Tar det i någon del av motorn? 

Är rörelsen stabil? 

o Kan den fällda stommen/kåpan vila på krokarna som håller fast manöverlådan? 

 Servicepunkter 

o Är alla servicepunkter och komponenter åtkomliga i sin nuvarande placering? 

 Ergonomi 

o Hur är ergonomin för manöverpanelen, med tanke på läsbarhet och 

kroppsställning?  

o Är placeringen av den handhållna manöverlådan bra ur ergonomisk och 

designmässig synpunkt? 

Kåpan byggdes huvudsakligen av hålplåt och plywood medan underredet gjordes av 

regelvirke och byggplywood. De fyra huvudkomponenterna visas i Figur 44 på nästa sida. 



 40 

 

Figur 44. Modellens fyra huvudkomponenter: stomme, lufttrumma, bottenbalja samt sidoluckor. 

Det finns ett hål i bottenplattan där slangarna för styrning av bandunderredet går ned från 

hydraulventilerna. Hålet har även till uppgift att möjliggöra åtkomst av en hydraulcylinder 

som används för att förskjuta hela bottenbaljan i robotens längdriktning. Därför är det viktigt 

ur servicesynpunkt att användaren kan komma åt komponenterna i bottenplattans hål. Hålet 

och dess placering visas nedan i Figur 45. 

 

Figur 45. Stommens placering över bottenplatta med hål samt montering av motor och luftintag. 
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Storlek och proportioner 

Den nya roboten ligger storleksmässigt mellan de två mindre befintliga robotarna (324 och 

365). Detta är bra eftersom den då inte konkurrerar med den mindre 324:an, samtidigt som 

den är smidigare än den skrymmande 365:an. Som en följd är det därför önskvärt att samma 

storleksförhållande också gäller kåporna för respektive robot. Under arbetet med modellen har 

en 324 stått någon meter bort vilket gjort det mycket enkelt att jämföra storleken mellan de 

två robotarna. I Figur 46 nedan visas den nya kåpan med underrede i förhållande till den 

befintliga produktserien. 

 

Figur 46. TRX-robotens storlek i förhållande till befintlig produktserie. 

Stommens bredd spelar en avgörande roll för robotens formspråk; om den känns låg, bred, 

smal eller hög. I fullskalemodellen är den något bredare än i den ursprungliga CAD-modellen. 

Det finns två viktiga faktorer som styr stommens bredd; den första är bredden hos hålet i 

bottenplattan, den andra aspekten är användargränssnittets yta. För att åstadkomma en god 

tätning måste stommens bredd vara något större än plattans hål. Dessutom måste den 

tillgängliga arean för användargränssnittet vara tillräckligt stor för att rymma display, 

gasreglage samt startnyckel. Stommen bör dock göras så smal som möjligt; om den överdrivs 

får kåpan ett betydligt plattare och bredare uttryck, vilket inte är önskvärt eftersom roboten då 

förlorar sitt intryck av smidighet. En modell av en kåpa med stor volym visas nedan i Figur 

47.  

 

Figur 47. Kåpans form och volym. 

Luckornas form är en annan faktor som påverkar formspråket; beroende på om de är runda 

och skrymmande eller smiter åt snävt runt de inre komponenterna. Genom att krympa 

luckornas volym i framkant får roboten ett smidigare och snabbare intryck. 

Eftersom verktygen och noggrannheten var begränsade vid tillverkningen av modellen av 

stommen har höjden på kåpan överdrivits för att inte riskera att ta i motorn. Senare 
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tillverkades därför en prototyp av stommen med bättre toleranser och korrekta mått. Tack vare 

denna kunde storleken på roboten ännu bättre verifieras, och med den färdiga 

prototypstommen på plats kunde robotens slutgiltiga höjd mätas. Avståndet från marken till 

robotens högsta punkt är 122 cm, ej inräknat blinklampa och nödstopp. Den färdiga stommen 

visas nedan i Figur 48. 

 

Figur 48. Tillverkad prototyp av den omålade stommen i 3 mm stålplåt. 

Mekaniska rörelser/funktioner 

En smidig öppning av kåpans sidoluckor är mycket viktig för att servicebarheten skall vara så 

god som möjligt. Om luckorna tar i någonstans eller om rörelsen inte är helt stabil måste det 

åtgärdas.  

Dessutom är det viktigt att luckan inte sticker in för långt under stommen eftersom den då 

riskerar att ta i motorn. Det finns olika mycket marginal längs olika delar av stommen, vilket 

gör det lämpligt att placera gångjärnen där avståndet till motorn är större.  

När hela kåpan fälls bakåt vilar den på upphängningskrokarna för den handhållna 

manöverlådan (se Figur 49). Dessa utsätts därmed för en stor belastning, och om de 

deformeras permanent förloras passningen mot manöverlådan. Därför måste de vara 

tillräckligt starka för att orka hålla upp vikten av kåpan utan att böjas inåt. 

Det är också viktigt att de är stabila, så att kåpan inte är vinglig när den är fälld bakåt. 

Testerna visar dock att stabiliteten inte verkar vara något problem, så länge det finns två 

krokar (och därmed två punkter) för kåpan att vila på. 
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Figur 49. Bakåtfälld stomme och närbild på stödpunkter mot underlaget. 

Servicepunkter 

Komponenterna under kåpan placerades på modellen. Slangar fästes i hydraulventilblocken 

för att ge en bild av hur mycket plats de tar i verkligheten eftersom detta är svårt att uppnå 

digitalt. Därefter gjordes försök att nå alla dessa punkter för att verifiera att den placering som 

valts är gångbar även praktiskt. I Figur 50 nedan är alla punkter inringade på detaljerna 

ungefär där de kommer att befinna sig på den färdiga roboten. Det tomma området längst ner 

till höger i figur 50 är disponibelt. Förslag på vad det kan användas till tas upp i diskussionen. 
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Figur 50. Servicepunkterna på den slutliga modellen från höger respektive vänster sida. Den gröna ellipsen 

markerar det lediga utrymmet under kåpan. 

Ergonomitester 

Ergonomi är en faktor som undersöks bäst med en modell i full skala. 

Manöverpanelens/användargränssnittets placering och övergripande utförande har därför 

modellerats och testats av två personer med längden 177 resp. 184 cm, vilket ungefär 

motsvarar två av de längder gränssnittet har anpassats för (se tidigare avsnitt 3.8 Placering av 

användargränssnittet). Användargränssnittet har i testerna visat sig ha en bra ergonomi med 

tanke på synmässig och fysisk bekvämlighet. Enkla mätningar i Figur 51 visar att huvud- samt 

läsvinkeln ligger inom riktlinjerna för det önskvärda. Displayen är placerad i höjd med 

armbågen vilket anses bra med tanke på det tidigare angivna arbetsområdet för manuellt 

(precisions)arbete.  

 

Figur 51. Ergonomitest av användargränssnittet, med en 184 cm lång användare. 
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Nödstoppet är en komponent som måste nås från alla positioner runt roboten ur 

säkerhetssynpunkt. Tester visar att det är möjligt att komma åt stoppet från flera håll (se Figur 

52) vilket är en klar fördel jämfört med tidigare robotar. Det är möjligt att stå ända vid kåpans 

framkant och ändå nå nödstoppet. 

 

Figur 52. Åtkomst av nödstoppet från kåpans framkant. 

En annan ergonomiskt intressant fråga är rörelsen som krävs för att lyfta sidoluckan, eftersom 

det är något som utförs dagligen i samband med den rutinmässiga servicen av roboten. 

Modellen ger en grovt förenklad bild av luckan; för att åstadkomma en korrekt simulering av 

tyngd, stabilitet och gascylinderns påverkan krävs en modell som nästan är att likna vid en 

färdigtillverkad kåpa, en betaprototyp. Trots förenklingar är det möjligt att undersöka vissa 

ergonomiska faktorer. Figur 53 visar på positionernas extremlägen vid öppning av luckan. Ur 

ergonomisk synpunkt bör lyft under knähöjd resp. över huvudhöjd undvikas. Som det framgår 

av figuren ligger lyftet något över knähöjd, men mot slutet blir det oundvikligen över 

huvudhöjd. Detta är en bieffekt av att användaren inte skall riskera att stöta huvudet i luckans 

kant då den är öppen. Det är därmed viktigt att gascylindern på kåpans insida hjälper till att 

hålla i luckan på liknande sätt som bagageluckan på en bil. 

 

Figur 53. Rörelser vid lyft av sidolucka. 

Figur 54 visar möjligheten att komma åt komponenter placerade i bottenplattans hål. 

Ställningen är inte särskilt bekväm; användaren måste böja sig rejält och krypa in långt under 

sidoluckan (personen riskerar dessutom att slå bakhuvudet i luckans kant då det är dags att 
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resa sig upp), men eftersom denna typ av service inte utförs mer än någon gång per år eller 

vid en eventuell felsökning är det möjligt att ha överseende med detta. Det viktigaste är att 

komponenterna över huvud taget är åtkomliga. 

 

Figur 54. Åtkomst av komponenter placerade i bottenplattans hål. 

4.5. Luftflöde 
Det är viktigt att luften inte cirkulerar innanför kåpan, eftersom rundgång leder till en stegring 

av temperaturen innanför kåpan när den varma luften inte tar sig ut. Hydrauliken är mest 

känslig och definierar därmed maxvärdet för kåpans innertemperatur. Rundgång kan undvikas 

i mesta möjliga mån genom att utblåset av luft inte sker på samma sida eller i samma riktning 

som intaget.  

Luft dras in genom ventilationsgallret och fläkttrumman baktill på roboten av dieselmotorns 

kylfläkt, fortsätter in i motorrummet och blåser sedan ut snett framåt genom de vinklade 

utblåsen eller förvinner ner mot marken genom hålet i bottenplattan tillsammans med 

avgaserna från motorn. Flödestypen är något ovanlig men kan ses inom andra, liknande 

produktkategorier som åkgräsklippare och trädgårdstraktorer (John Deere, 2013). Det kan 

därmed anses vara en etablerad metod för kylning, även om flödesriktningen ibland är 

omvänd. Flödet visas nedan i Figur 55. 

  

Figur 55. Schematisk bild av luftflödet genom kåpan med snedställda utblås samt utblås genom hålet i 

bottenplattan. 
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Det är dock svårt att utföra några exakta beräkningar av luftflödet, eftersom de detaljerade 

inre komponenterna hindrar luftens väg genom kåpan och drastiskt komplicerar eventuella 

flödessimuleringar. På grund av detta görs heller inga beräkningar, istället placeras utblåsen 

på ett sätt som syftar till att motverka rundgång för att ge så goda förutsättningar som möjligt 

att skapa ett fungerande luftflöde. Det enda sättet att verkligen verifiera luftflödet är att utföra 

tester på en betaprototyp eller en nollversion av roboten. 

4.6. Material och tillverkning 
De största komponenterna som ingår i kåpans utformning har undersökts noggrannare med 

hänsyn till produktion och materialval. Dessa innefattar främst stommen och de två 

sidoluckorna. Övriga detaljer anses vara en så pass liten del av hela kåpan att en analys av 

deras tillverknings- och materialkostnader samt tillverkningsmöjligheter inte är aktuellt vid 

detta stadie. 

Stomme 

Målet var att tillverka stommen i en stålplåt som var tillräckligt tjock för att vara stabil nog att 

hålla i sidoluckorna. Den skulle dessutom inte tappa sin form eller bucklas vid fällningen av 

kåpan bakåt. En verkstad för plåtformning och -bearbetning (Carmi Verkstad AB, 2013) 

kontaktades för att reda ut nödvändig plåttjocklek och diskutera möjliga tillverkningsmetoder. 

Utifrån deras erfarenhet drogs slutsatsen att tjockleken troligtvis bör ligga på 3 mm, och att 

konstruktionens design är rimlig ur tillverkningssynpunkt. För att tillverka stommen krävs att 

den skapas i två partier som sedan svetsas ihop. Delningslinjen syns nedan i Figur 56. 

 

Figur 56. Delningslinjen där stommen är svetsad. 

Tillverkningen sker i flera steg. Först valsas den plana ytan i två stycken, med gräns i 

delningslinjen ovan. Därefter svetsas dessa ihop. Till sist svetsas en fläns på 40 mm fast längs 

hela kanten av stommen. 

Fläkttrumma 

Fläkttrummans tre delar tillverkas i bockad stålplåt. Eftersom den inte har samma belastnings- 

och stabilitetskrav som stommen används en plåttjocklek på 2 mm, till skillnad från stommens 

3 mm. De två sidoytorna är något mer komplicerade att tillverka än ovansidan eftersom de 

innehåller flera sneda bockningar som inte är 90°. Dessutom kan det bli nödvändigt att svetsa 

fast stödribbor på både in- och utsidan av den färdigbockade fläkttrumman för att göra den så 

stabil som möjligt med tanke på att den tillgängliga infästningsarean begränsas av robotens 
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inre komponenter. Behovet av stödribbor är dock svårt att förutse eftersom det till stor del 

beror på den upplevda känslan vid användning av instrumentpanelen som är fäst i 

fläkttrumman. Detta är därför något som måste testas i verkligheten på en fläkttrumma (med 

monterad instrumentpanel) tillverkad i rätt material. 

Sidoluckor 

Sidoluckorna är tillverkade i glasfiberarmerad epoxi. Utgångspunkten för plastningsformen är 

en CNC-fräst plugg i trä eller frigolit som först ytbehandlas och sedan används för att gjuta 

formar på. Pluggen är en fullskalig positiv bild av den färdiga luckan. Pluggtillverkaren utgår 

i sin tur från en 3D-modell av den färdiga sidoluckan. Det som är viktigt att tänka på vid 

plastningen är att formen har tillräckliga släppvinklar, så att det går att få ut luckorna när de 

härdat klart. Dessa bör ligga runt 3 grader; blir de för stora finns istället en risk att de gjutna 

luckorna släpper för tidigt ur formen. 

En annan punkt som bör tas i beaktning är att lägga till 5 cm runt hela kanten av 

formen/pluggen för att ha marginal vid den senare kapningen av luckornas kanter, som görs 

för hand. Pluggen och formarna måste därmed vara något större än den lucka de skall 

resultera i. Den extra kanten bör också vara markerad i formen på ett sådant sätt att den syns 

på den färdiga luckan för att förenkla den slutliga kapningen. 

Det kan ibland vara nödvändigt att lägga in förstyvningar på stora ytor, men eftersom 

sidoluckorna har flera dubbelkrökta ytor och dessutom ett svagt veck som löper längs med 

dess sida är detta inte aktuellt. Luckornas form gör dem stabila och stela av sig själva, vilket 

förenklar tillverkningsprocessen som i sin tur håller ner kostnaden. 

En mer detaljerad beskrivning av plastningsprocessen och övergripande riktlinjer angående 

tillverkning av glasfiberdetaljer finns att läsa i Bilaga I – Besök hos Cord Yacht (Cord Yacht 

AB, 2013). 

4.7. Ekonomianalys 
Eftersom Conjet är ett småskaligt företag tillverkas robotar nästan enbart på beställning av 

kunder, och därför i små serier. Det lönar sig inte att tillverka dyra verktyg och automatisera 

produktionen, utan mycket tillverkas och monteras för hand. Priset för material och 

tillverkning av större komponenter går därför att uppskatta relativt väl utifrån priset på 

prototypen. De dyraste komponenterna på denna kåpa är stommen, sidoluckorna och 

fläkttrumman. Priser för dessa har uppskattats av tillverkare, vilket ger en god uppfattning av 

vad en hel prototyp kan tänkas kosta. Priserna är grundade på vad nuvarande kåpor kostar 

samt uppskattningar av produktionsansvarig på Conjet samt kontakt med verkstad. 

 Stommen: ungefär 15 000 kr 

 Sidoluckor:  

o Kostnaden för plugg kan variera mellan 10 000 och 25 000 kr, men detta är en 

engångskostnad 

o Tillverkning av plastningsform kostar runt 15 000 kr, även detta 

engångskostnad 

o Priset för ett par sidoluckor blir därefter cirka 6500 kr 

 Fläkttrumman: ungefär 1500 kr 

 Övriga komponenter, såsom gångjärn, utblås, lucka vid display, cylindrar med mera: 

ungefär 3000 kr 
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En grov uppskattning av kåpans totala kostnad skulle därför vara cirka 11 000 styckvis, med 

en engångskostnad för första kåpan på 25 000 – 50 000 beroende på kostnaden för 

pluggfräsning. 

4.8. Färgval och dekaler 
Baserat på de gråtoner som tagits fram tidigare gjordes renderingar av tre olika nyanser av 

grått och en svart. Det beslutades att stommen skulle förbli svart medan färgen på bottenbalja 

och bandunderrede kunde variera. Nyanserna som valdes syns i Figur 57 nedan. 

 

 

Figur 57. Fyra olika nyanser på bottenbalja och bandunderrede. 

Efter en lång diskussion på ett av de veckoliga mötena beslutades att den mörkast gråa tonen 

(nere till vänster i figuren) skulle användas. I princip alla deltagande var eniga om att den grå 

färgen lyfter fram kåpan och ger roboten ett smidigare intryck. 

Dekaler med logotyp och namn är placerade på bandunderredet. Logotypen är i relief både på 

bandet och luckan på stommen. Detta för att inte texten ska döljas då smuts lägger sig på och 

kring logotypen. Logotypen är lika stor på båda ställena vilket betyder att samma verktyg kan 

användas för att skapa reliefen. Hur det ska gå till är dock inte beslutat. Namnet TRX-500 

(som är ett utvecklingsnamn) på roboten är en dekal, eftersom namnet varierar modeller 

emellan. 
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5. Slutsats 
En ny kåpa har designats med fokus på förbättrad ergonomi och användarvänlighet. Åsikter 

från kontextuella intervjuer med användare har därför haft stor inverkan på resultatet. Syftet 

har också varit att underlätta dagliga rutinkontroller och service, eftersom detta kraftigt 

förlänger robotens livslängd. Detta har åstadkommits genom att förse kåpan med två stora 

sidoluckor; genom att öppna dessa kan all daglig kontroll och service utföras. Vid en 

omfattande felsökning eller byte av motor kan hela kåpan fällas bakåt vilket möjliggör 

åtkomst av alla inre komponenter. Kåpans höjd (på roboten) är 122 cm vilket förbättrar 

smidigheten och gör det möjligt att använda den i trånga utrymmen som parkeringsgarage 

eller tunnlar. Längden av kåpan överstiger inte heller den hos bottenplattan med 

bandunderrede. 

Luftflödet genom roboten har designats för att undvika rundgång i mesta möjliga mån, men 

behöver testas i verkligheten för att verifiera lösningen. Luften tas in genom ett stort galler 

baktill på kåpan och blåser sedan ut antingen genom de två mindre sidogallren eller letar sig 

nedåt genom ett stort hål i bottenplattan. Areorna för intag och utsläpp är större än den hos 

motorns fläkt. Bedömningen är att konfigurationen medför en innertemperatur under 60° C. 

Användargränssnittet har placerats på en vinklad yta baktill på roboten med utgångspunkt från 

både fysiska och synergonomiska faktorer. Det erbjuder en god ergonomi för användare 

mellan 167 och 190 cm (5:e resp. 95:e procentilen för män) med stor marginal. Ergonomin är 

därmed troligtvis också acceptabel för både längre och kortare användare. Alla servicepunkter 

är åtkomliga genom de två luckorna som kan öppnas av endast en person. Blinklampan är 

placerad ovanpå roboten vilket gör att den är synlig för operatören från alla vinklar. 

Nödstoppet är åtkomligt från utsidan och placerat så att det ska kunna nås från så många håll 

som möjligt. 

Tillverknings- och monteringsmässigt har kåpan blivit mer komplicerad än tidigare, vilket 

beror på att komponenterna har blivit fler. De gula sidoluckorna i glasfiber är dock enklare att 

tillverka än den gamla glasfiberkåpan, där komplicerade former och en dålig gjutform drev 

upp tiden och kostnaden. Nackdelen med flera rörliga delar är främst att monteringen blir 

svårare och kåpan något dyrare, men när allt väl sitter på plats förbättras robotens användar- 

och servicevänlighet avsevärt jämfört med tidigare. 
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6. Diskussion 
Utvecklingen av bilningsroboten har skett löpande med designprojektet av kåpan, vilket fick 

till följd att delmomenten i den ursprungliga metoden (Ullman, 2009) har kastats om något. 

Metodiken har även anpassats till företagets egen produktutveckling för att fungera i den 

större projektgruppen. 

Valet av motorplacering ansågs svårt, eftersom företagets projektgrupp inte fann någon klar 

fördel med endera placeringen trots att en inledande viktningstabell gjorts. Därför 

efterfrågades några inledande konceptskisser av kåpan, då de ansågs kunna bidra till att ge en 

övergripande uppfattning av vilka följder de olika alternativen gav. Som följd av detta 

önskemål tvingades den ursprungliga metodiken att ändras.  

När projektet startade skulle arbetet inte innefatta placeringen av inre komponenter. Efter en 

viss tid stod det dock klart att det skulle bli svårt att komma vidare med kravspecifikationen 

om inte de inre komponenternas placering kunde bestämmas (detta gällde åtminstone motorns 

orientering). Denna utökning skedde på viss bekostnad av färgvalet, vars roll kom att minskas 

något. 

Kravspecifikationen var inte bestämd från början; den utvecklades istället under det inledande 

konceptarbetet, där den tidigare nämnda placeringen av inre komponenter resulterade i krav 

som ställdes relativt sent i projektets process. Andra krav har varit med betydligt längre, som 

maximal temperatur under kåpan, material- och färg (någon del av kåpan skall tillverkas i gul 

glasfiberarmerad epoxi) samt krav på användar- och servicevänlighet. 

Trots att uppgiften var fokuserad på kåpan har arbetet som utförts haft stor inverkan på andra 

områden av produktutvecklingen på Conjet. Information från intervjuer har berört mer än bara 

kåpan men har utelämnats i denna rapport eftersom det ligger utanför referensramen. 

Modellerna som byggts har också bidragit till att konkretisera produktutvecklingen och driva 

den framåt. Den snäva tidsramen som examensarbetet haft har tvingat fram en utveckling av 

andra delar som annars kanske hade tagit längre tid att färdigställa. 

Som intervjuare påverkar man alltid intervjuresultatet, eftersom man är nästan lika delaktig 

som den intervjuade. Det viktiga är att vara medveten om sin egen påverkan för att kunna ta 

hänsyn till den i analysen av resultatet. Även om intervjuobjektet har möjlighet att styra 

intervjun är det ändå intervjuaren som hanterar resultatet av den och väljer ut det material som 

skall användas. Under själva konversationen och diskussionen har båda parter lika stor chans 

att påverka, men när intervjun är över är det intervjuaren som har kontrollen över det 

insamlade materialet. De huvudområden som undersökts har varit bestämda i förväg som ett 

stöd, men har även styrt analysen av resultatet, där informationen sorterats in under respektive 

område och satts i ett nytt sammanhang. 

Alternativa lösningar  

Det fanns flera idéer som inte utvecklades under det senare konstruktionsarbetet. En av dem 

var att dela stommen i höjd med nödstoppet och endast fälla den bakre delen. Fördelen med 

en sådan lösning hade varit att den fällda delen hade varit mer lätthanterlig och minskat 

belastningen på de bakre gångjärnen. Dessutom skulle inte sidoluckorna behöva låsas fast i 

stommen för att inte öppnas då hela kåpan fälls bakåt. Anledningen till att denna lösning inte 

implementerades var att den ansågs täcka över motorn för mycket och därmed inte erbjöd 

samma åtkomlighet som en fällning av hela kåpan. En mindre punkt som också talade emot 

var att delningen skulle resultera i en ful skarv mitt i stommen, som dessutom skulle behöva 

tätas ordentligt. 
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En annan idé var att tillverka hela kåpan av epoxi, och låta den vila på en svetsad stomme av 

stålrör. Passningen mellan mittparti och sidoluckor skulle då eventuellt kunna förenklas 

eftersom hela kåpan tillverkades av samma företag. Nackdelen med detta är att stabilitet och 

hållfasthet som är viktig då kåpan skall fällas bakåt förloras, och man förlorar även den grund 

för fästpunkter som den bockade stommen utgör. 

Möjligheten att fälla in displayluckan i stommen och på så sätt få bort den då den öppnats 

undersöktes också, men det var svårt att hitta ett utrymme där luckan kunde stickas in. En 

skiss av idén visas i Figur 58. Konstruktionen av en sådan lucka skulle bli komplicerad och 

tidsödande, och ske på bekostnad av annat designarbete. En annan nackdel med en sådan 

lucka är att den är svår att täta ordentligt mot vatten och smuts, vilket var ytterligare en 

anledning att välja den enklare utanpåliggande luckan. Dessutom kan en bruksanvisning eller 

annan informationsdekal placeras på insidan om luckan öppnas åt sidan med vanliga gångjärn. 

 

Figur 58. Skiss av hur luckan skulle kunna fällas in under stommen. 

På motorns servicesida finns det gott om utrymme under kåpan som inte utnyttjas. Detta 

tomrum är en följd av att hydraulfläkten flyttats till ventilationstrumman baktill på roboten. 

Det tomma utrymmet skulle kunna användas som förvaringsplats för verktyg som kan 

behövas för service eller enklare reparationer. Även manöverlådan skulle få plats under 

kåpan, vilket är bra eftersom den då kan låsas in i säkrare förvar om roboten skulle stå kvar 

över natten på en arbetsplats. Displayluckan skulle också kunna ha en låsfunktion, vilken ifall 

den endast nås inifrån skulle säkras tillsammans med låsning av sidoluckorna. 

En annan punkt som diskuterats är huruvida sidoutblåsen för ventilationen är nödvändiga, 

med tanke på att luften kan passera ut genom hålet i bottenplattan. Detta hål täcks visserligen 

igen till en viss del av slangar och avgasrör men det finns ändå en möjlighet att det är 

tillräckligt för ventilationsbehovet. Som en följd av detta skulle sidoutblåsen kunna tas bort 

vilket skulle förenkla konstruktionen och dra ned priset för kåpan. Ännu en lösning är att 

ersätta de två utblåsen med ett större, placerat på stommens framsida mot verktygsplattan. 

Risken med detta är att det kan komma in mer smuts, men samtidigt är detta en yta som täcks 

framåt av verktyget. Den ytan kan vara mer skyddad än den nuvarande placeringen på 

sidorna. Även luftflödet skulle kunna förbättras, eftersom det då går rakt igenom kåpan. 

Därmed skulle risken för rundgång i flödet minskas ännu mer, vilket kan vara önskvärt. 



 

 55 

Kåpan kan även komma att användas på en större robot tänkt att ersätta Robot 432 i ett längre 

perspektiv. Ur effektivitetssynpunkt skulle det vara bra; lagerbehovet minskar då samma 

komponent kan användas i flera produkter. Det kan även bli billigare eftersom kåpan i så fall 

skulle tillverkas i något större serier. 

6.1. Tänkbara problem med konstruktionen 
Passningen mellan sidoluckorna och stommen är avgörande för att luckan skall kunna öppnas 

och vara vattentät då den är stängd. Hos luckorna ligger toleranserna i själva formen, vilket är 

bra. De handsågade kanterna påverkar inte passningen mot stommen särskilt. Pluggen som 

epoxiluckorna bygger på kommer att ha mycket goda toleranser eftersom den är CNC-fräst. 

Stommen är den svaga punkten eftersom den i högre grad tillverkas för hand. Det gäller att 

vinklarna blir rätt, annars kan det leda till stora avvikelser i stommens ytterkanter och 

huvudsakliga form. För att säkerställa att bockningarna blir rätt kan en mall eller ett 

specialverktyg användas. Det är också möjligt att tänka sig en modell av de två sidoluckorna i 

stängt läge som kan användas för att verifiera stommens geometrier under tillverkningen och 

som sedan kan användas för att justera passningen. Ett annat alternativ är att använda ovala 

hål i infästningen mellan sidoluckorna och stommen, för att justera passningen mellan luckan 

och stommens gummilist. På så sätt skulle toleranserna inte bli lika avgörande. 

Infästningen av stommen framtill är en annan punkt som kan ge upphov till problem. Om 

slangpaktetens fästplatta sticker upp för högt kan det bli svårt att trycka ned kåpan över, 

eftersom framkanten rör sig i en cirkelbåge runt rotationspunkten (gångjärnen) längst bak på 

roboten. Det finns en risk att kåpans framkant tar i fästplattan. Därför kan plattan eventuellt 

behöva vinklas något bakåt för att undvika detta. 

Den fällda kåpan frilägger inte fläkttrummans insida helt, där hydraulfläkten troligtvis 

kommer att vara placerad. Det kan bli lite omständligt att komma åt den vid en eventuell 

reparation, men det är svårt att säga innan en fullvärdig kåpa sitter på roboten och kan 

provfällas på riktigt. Eventuellt placeras fläkten på stommen istället, och fälls därför 

tillsammans med den. 

Upphängningskrokarna för manöverlådan utgör en skaderisk för användaren. De är placerade 

på en utsatt del av kåpan, som är lätt att komma åt av misstag. De skulle kunna ersättas av ett 

handtag eller två håligheter, och istället placera krokarna/piggarna på manöverlådan. Ett 

alternativ är att göra en annan typ av krokar, som är bredare och kortare med 

gummibeläggning för att göra dem mjukare och svårare att skada sig på. Detta är en punkt 

som är mycket enkel att ändra, eftersom den inte är färdigutvecklad för tillverkning. Krokarna 

i den nuvarande konstruktionen syftar till att illustrera en idé, deras form är inte bestämd. Det 

är främst placeringen och funktionen som är viktig. Ett alternativ som diskuterats är att låta 

stommen hänga i två gascylindrar när den är bakåtfälld, så att ingen del av kåpan tar i marken. 

Det skulle minimera slitage på kåpan, och ge större möjlighet vid utformning av krokar. 

6.2. Rekommendationer 
På sikt kan det vara en idé att övergå från epoxi i sidoluckorna till stålplåt, speciellt om kåpan 

skall tillverkas i lite större serier för att användas på fler robotar och maskiner. Risken är dock 

att luckorna kan bli buckliga vid användning, och om tjockleken istället ökas blir de tunga. 

Fördelen är att det går snabbt att tillverka dem, och användningen av skadliga kemikalier 

minskar. Dessutom blir de enklare att återvinna. 

Som tidigare nämnts är det effektivt att använda samma kåpa på mer än en robot. Utöver 

TRX-roboten kan kåpan användas på en motorenhet som kopplas till de mindre 

vattenbilningsrobotarna. 
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Det är viktigt att behålla den goda användarkontakten som upprättats genom de kontextuella 

intervjuerna. En mer användardriven process är fördelaktig, både med tanke på att användarna 

engagerar sig mer när de känner att de kan påverka utvecklingen och det faktum att praktiska 

problem med robotarna identifieras snabbare. 

6.3. Fortsatt arbete 
Detta arbete har varit det första steget i en produktutvecklingsprocess som kommer att 

fortsätta under en längre tid framöver. Vidare tester och fortsatt utveckling och design är 

därför nödvändigt, både av kåpan och av robotens andra delar. Följande punkter kan vara 

intressanta att undersöka och vidareutveckla: 

 Test av luftflöden och temperaturer 

 Anpassning till elmotor 

 Anpassning av krokar till manöverlåda 

 Montering av löstagbar display (design av instrumentpanel, både för el- och 

dieseldrift) 

 Montering av oljekylare i fläkttrumman 

 Användning av kåpan på fler robotar 

 Design av verktyg så att det har ett överensstämmande formspråk med kåpan 
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Bilaga A – Funktioner hos de befintliga kåporna  

Robotarnas kåpor 

Längs den nedersta kanten av kåpan för Robot 324 löper en gummilist, som reducerar behovet 

av precision vid tillverkning och montering (se Bild 1). Den bidrar dessutom till tätning och 

minskar slitaget på bottenplattan eftersom kåpan är placerad direkt på denna. 

 

Bild 1. Gummilist vid nedersta kanten på kåpan. 

Kåpan för Robot 324 har närmast föraren ett urtag som då den sitter på plats ger utrymme för 

åtkomst av kontrollpanelen på roboten. Nitad i kåpan finns en lucka som i neutralt läge täcker 

över panelen och skyddar den från smuts under drift. Detta visar på en funktion som kåpan 

fyller åt en annan del av roboten. Luckan visas till vänster i Bild 2 nedan. Vid sidan av denna 

bild syns även ett lock vars syfte är att täcka en lyftögla som används för att lyfta maskinen. 

Även denna är fastnitad i kåpan. Då locket skruvas bort kan öglan föras upp genom kåpan och 

lyftkroken fästas. Denna funktion är inte tillskriven kåpan, men med hjälp av locket skyddas 

öglan från smuts. Den möjliggör även placering närmare maskinens tyngdpunkt än vad som 

varit möjligt om öglan befunnit sig utanför kåpan, på robotens verktyg eller i underredet. 

 

Bild 2. Lucka som skyddar kontrollpanel samt lock vid urtag för lyftkrok. 

Längst fram på kåpan för Robot 324 finns en U-formad skåra. På plats är öppningen i U:et 

riktad i sidled in mot robotens mittlinje. Då kåpan sätts på plats passas en kant in i skåran så 

att öppningen framåt mot munstycket är stängd. Skåran har då dels funktionen att skydda 

smuts från att ta sig in innanför kåpan, eftersom U-formen skapar en labyrint, dels att låsa 

kåpans främre position i två riktningar vilket bidrar till att hålla den på plats. I Bild 3 visas 

denna skåra. 
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Bild 3. Skåra som låser kåpan i två riktningar. 

Kåpan har även en integrerad kylkanal. På insidan av kåpan finns ett lager av glasfiberplast 

som bildar ett utrymme på ungefär 10 cm ifrån kåpans tak. I mitten av detta lager finns ett 

kvadratiskt urtag som bildar en öppning från lagret in i kåpan. På sidorna av kåpan i höjd med 

lagret finns också urtag, kring vilka skärmar är fastsatta. Rakt under det kvadratiska urtaget 

sitter luftintaget från motorns kylare, som är av samma kvadratiska form och storlek. Då 

kåpan är på plats befinner sig dessa öppningar mot varandra, och kåpan vilar mot en 

kvadratisk gummilist som sitter kring luftinsuget. Detta syns tydligare i Bild 4. 

 

Bild 4. De två kvadratiska markeringarna passas mot varandra så att en tät förslutning uppstår. 

Då kall luft letar sig in genom intaget tvingas det in i fickan som bildats mellan kåpans tak 

och det extra glasfiberplastlagret. Det leds sedan ned och genom motorn, vilket åskådliggjorts 

i Bild 5. 

 

Bild 5. Värmens väg genom kåpan. 
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Luckan på Robot 365 glider längs en skena som den vilar på i höjdled. Den förs sedan framåt 

mot robotens front tills en gummilist får kontakt med en främre kåpa och säkras sedan i denna 

ledd med hjälp av ett gummiband som spänner kåpan mot sig. Detta illustreras i Bild 6. 

 

Bild 6. Gummibandet spänns och fästs mellan två knoppar, en på chassiet och en på kåpan. 

Elskåpen på robotarna 365 och 324 är placerade på olika ställen (se Bild 7Fel! Hittar inte 

referenskälla.). På 365 är elektroniken monterad i ett skåp som befinner sig innanför den 

stora skyddskåpan. Detta medför att reparationer av elektriska komponenter kräver att kåpan 

avlägsnas, men bidrar även till ett extra skydd för komponenterna. På 324 har skåpet placerats 

lättillgängligt under kontrollpanelen. Fel på elektroniken hör till de vanligare felen, vilket 

betyder att detta skåp är bland det första som undersöks vid service. 

 

Bild 7. Till vänster markeras elskåpet i 365 med en pil. Till höger syns luckan till skåpet på 324. 

Formspråket hos kåpan för Robot 432 D är mer särpräglat än de andra två, där några 

utmärkande drag är de vinklade kontaktytorna med chassiet samt den strömlinjeformade 

ovansidan (se Bild 8). Vinklarna bidrar dock till att göra kåpan mycket svårmonterad, då det 

krävs omfattande efterbearbetning för att få alla funktionsytor att passa. Dessutom väger 

kåpan mycket vilket gör den svår att hantera och lyfta. För att undvika onödiga lyft är den 

därför utrustad med två sidoluckor. Elskåpet är placerat längst bak på chassiet och är 

lättåtkomligt eftersom dess lucka inte innesluts av kåpan. Luckorna och elskåpets placering 

visas nedan i Bild 8. 



 

 4 

 

Bild 8. Skyddskåpa för Robot 432 D samt dess placering på chassiet. Sidoluckan är placerad mellan handtagen. 

Längst till höger syns elskåpet. 

Dekaler och varningssymboler 

Under studien dokumenterades de dekaler och varningssymboler som används i det befintliga 

sortimentet eller på tillbehör. Många av dessa är standardiserade och återfinns på helt andra 

typer av produkter, exempelvis information om ljudnivå. Anledningen till att de studerades är 

att de kan komma att användas i det senare utvecklingsarbetet. Dekalerna och symbolerna 

visas nedan i Bild 9. 

 

Bild 9. Befintliga dekaler och symboler. Övre raden, från vänster: Utblås för varm luft, förbud att fästa lyftkrok, 

dieseltank. Undre raden, från vänster: A-vägd ljudnivå 95 dB, uppmaning att läsa manualen innan användning 

samt använda korrekt säkerhetsutrustning, fästpunkt för lyftkrok. 
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Bilaga B – Resultat av marknadsundersökning 

Tillverkare av vattenbilningsrobotar 

Det finns ett flertal andra tillverkare av automatiserade vattenbilningsrobotar. En av Conjets 

större konkurrenter, Aquajet Systems, har sin verksamhet utanför Vetlanda i södra Sverige. 

De har relativt nyligen förnyat sin produktserie, och därmed är det viktigt att även Conjet 

visar på en uppdatering av sortimentet. Den dieseldrivna vattenbilningsroboten går under 

namnet Aqua Cutter och är utrustad med torn för ökad räckvidd samt ett intelligent 

sensorkontrollsystem, för att nämna några egenskaper. Skyddskåpan är servicevänlig då dess 

sidor går att fälla upp som två vingar, och dessutom sitter ännu en öppningsbar lucka baktill 

på roboten. En översiktsbild av roboten visas nedan i Bild 1. 

 

Bild 1. Aqua Cutter (Aquajet Systems AB, 2012). 

Inteco Robotics konstruerar och tillverkar de minsta markgående vattenbilningsrobotarna på 

marknaden (se Bild 2). Företaget är baserat i Kroatien, och robotarna säljs främst till Schweiz, 

Danmark samt stora delar av Östeuropa. En av styrkorna med maskinerna är att de är 

modulbyggda. Dessa robotar använder sig även av elmotorer, vilket till skillnad från 

hydraulik kan anses osäkert i en vattenfylld miljö. 

 

Bild 2. Inteco Robotics R Jet 061 (Inteco Robotics, 2012). 
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Tjänsteföretag inom vattenbilning 

Det finns även flera amerikanska företag inom vattenbilningsbranschen. Rampart Hydro 

Services är ett av dem, med kontor utanför Pittsburgh i Pennsylvania. Nedan visas bilder på 

deras vattenbilningsrobot, som företaget själva kallar ”hydrodemolition tractor”. Den är 

datorstyrd och utrustad med fyrhjulsdrift. Traktorn visas nedan i Bild 3. Det finns även ett 

tillval, en ”vacuum tractor” som tar upp 95 % av allt spillvatten och samlar upp den bortbilade 

betongen. Detta är bra både ur säkerhets- och miljösynpunkt, eftersom en mindre mängd 

förorenat vatten hamnar i sjöar och vattendrag. Om bilningen sker på vägbana minskar risken 

för vattenplaning i eventuella intilliggande körfält än om spillvattnet hade runnit ut över ett 

större område. 

 

Bild 3. Rampart Hydros vattenbilningsrobot (Rampart Hydro, 2012). 

American Hydro, med verksamhet i Baltimore, Maryland, bygger specialanpassade 

vattenbilningsrobotar. De utför också själva bilningsarbetet, vilket innebär att kunden i första 

hand köper en tjänst, och inte en fysisk produkt. Därför ligger detta företag något utanför 

Conjets konkurrensområde. En bild på en av American Hydros robotar visas nedan i Bild 4. 

 

Bild 4. Vattenbilningsrobot från American Hydro (American Hydro, 2012). 

Ett tredje amerikanskt företag inom vattenbilningsbranschen är NLB (National Liquid 

Blasting) som är baserade i Wixon, Michigan. De har utvecklat en robot som går under 

namnet Concrete Buster (NLB Model 5500). Den är dieseldriven och fjärrstyrd upp till 7 

meter, samt har en arbetsbredd på 1,9 meter. En bild av roboten visas i Bild 5. 
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Bild 5. NLBs Concrete Buster (NLB, 2012). 

De senaste åren har även japanska företag börjat etablera sig inom vattenbilningsbranschen. 

Företagen är vanligtvis mindre entreprenadbolag, som både bygger och hyr ut robotar. I Bild 

6 och 7 nedan visas några bilder på bilningsrobotar från två japanska företag. 

 

Bild 6. Bilningsrobotar från Futami. 

 

Bild 7. Robotar från Watanabe. 

Rivningsrobotar 

Fjärrstyrda rivningsrobotar är en växande marknad. Tidigare har stora delar av rivningsarbetet 

utförts med handhållna verktyg eller mindre grävskopor, där arbetet styrs från maskinens 

förarhytt. Det är en klar fördel ur säkerhetssynpunkt med tanke på att rivningsmassor riskerar 

att falla ned över roboten, och då är det bra om föraren befinner sig en bit därifrån. Själva 

arbetet kan också anses vara riskabelt, eftersom stora massor och krafter hanteras av 

maskinen. På denna punkt är rivningsrobotarna tämligen lika vattenbilningsrobotarna. En 

annan likhet mellan dem är den höga graden av teknik och automatisering (fjärrstyrningen 
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inräknad), samt den övergripande konstruktionen. I båda fallen förflyttas roboten med ett 

bandunderrede, motor och elektronik är skyddad under en stor kåpa, och ett verktyg är fäst vid 

maskinen på en stor, rörlig arm. På grund av likheterna dem emellan blir det därför intressant 

att undersöka designen av rivningsrobotarna närmare, eftersom deras formspråk är mer 

genomarbetat. Detta beror på att branschen har haft mer tid att mogna och utvecklas inom det 

området. Exempel på fyra rivningsrobotar från etablerade tillverkare och visas nedan i Bild 8. 

 

Bild 8. Rivningsrobotar från Stonego (Stonego, 2012), Husqvarna (Husqvarna, 2012) och Brokk (Brokk, 2012) 

En intressant detalj som återfinns på två av rivningsrobotarna ovan (Husqvarna och Brokk) är 

pilarna på bandramens mitt. En liknande design syns även på Aquajets vattenbilningsrobot 

Aqua Cutter. Förutom det rent estetiska syftet markerar de även robotens rörelseriktning. 

Detta blir dock inte lika rättvisande på Aqua Cuttern, då pilarna pekar framåt mot verktyget, 

men i själva verket backar roboten vid bilning. 

 

Referenser: 

American Hydro. (2012). Hämtat från http://www.americanhydro.net 11 2012 

Aquajet Systems AB. (2012). Hämtat från http://www.aquajet.se 11 2012 

Brokk. (2012). Teknisk specifikation. Hämtat från 

http://www.brokk.com/img/informupl/3136_8014_03_1_C.pdf 02 2013 

Husqvarna. (2012). Demolition robots. Hämtat från 

www.husqvarna.com/se/construction/products/demolition-robots-product-range/ 11 

2012 

Inteco Robotics. (2012). Hämtat från http://www.inteco-robotics.com 11 2012 

NLB. (2012). National Liquid Blasting. Hämtat från http://www.nlbcorp.com 11 2012 

Rampart Hydro. (2012). Hämtat från http://www.rampart-hydro.com 11 2012 

Stonego. (2012). Hämtat från http://stonego.fi 11 2012 
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Bilaga C – Intervjuer 
Intervjufrågor 

 Vad är bäst med roboten? 

 Vad är mest irriterande? 

Servicebarhet 

 Inre komponenter 

o Vad behöver servas? 

o Hur ofta? 

o Tar det lång tid? Varför? 

o Orsaker till placering? 

o Rutinkontroller? 

 Kåpan 

o Hur ofta lyfts den av? 

o Hur många personer 

behövs? 

o Är det svårt eller 

tidskrävande? 

o Riskerar man att skada 

maskinen/kåpan? 

o Hindras rutinkontroller? 

Ergonomi 

 Tunga lyft 

o Över huvudet? 

o Svårt att koordinera (om 

man är flera) 

o Inpassning (påverkar 

tyngden?) 

 Begriplighet 

o Handtag? 

o Riktning/inpassning 

(+respons) 

Smuts/Nötning 

 Färg 

o Har färgen förstörts? 

o Repor? 

 Funktion (tappad) 

o Är dekaler dolda? 

o Rostskador? 

o Har ytor/detaljer nötts så 

pass mycket att funktionen 

försämrats? 

 

 

 

 

Estetik 

 Färg 

o Kåpan 

o Underrede 

o Andra detaljer (hydraulik, 

larvfötter, armar etc.) 

o Vilken känsla ger robotens 

färger? 

 Form 

o Kåpan (passar den med 

robotens övriga 

komponenter?) 

o Vilken känsla ger robotens 

formspråk? 

 Andra produkttyper? 

o Byggmaskiner (grävskopor, 

rivningsrobotar) 

o Bilar & motorcyklar 

Allmänna åsikter 

 Powerpack- containern 

o Låter den störande? 

o Är den snygg? 

 Inköp 

o Konkurrerande produkter? 

o Hur går processen till? 

o Vad motiverar valet? 

o Viktiga säljpunkter? 

o Hur hittar man nya 

produkter? På mässor, eller 

i kataloger och tidskrifter? 

 Funktioner 

o Saknas något? 

o Är något överflödigt? 

 Transport 

o Hur transporteras roboten? 

o Några problem vid 

transport? 

o Önskemål? 

 Övrigt 

o Storlek och vikt? Kan 

roboten vara för liten/stor 

resp. lätt/tung? 
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Sammanställning av intervju med Kjell 

Service 

De flesta av komponenterna som behöver servas eller bytas ut sitter framtill på ”kassetten”. 

Baktill på roboten är det främst oljekontroller som utförs. Det är mindre service att utföra på 

en elmotor än på en dieselmotor, där oljan måste kollas och bytas. ”Kör tills det brakar” var 

hur maskinoperatörerna ansågs göra. Det verkar inte finnas något kontrollschema för att serva 

maskinen. 

Kåpan måste av när man ska fylla på olja till hydrauliken eller felsöka, kontrollera ventiler 

med mera. Roboten måste tvättas och göras rent dagligen, eftersom miljön är så krävande. På 

365 måste kåpan tas av för att man ska komma åt elskåpet, vilket kräver två personer. Detta är 

tungt, det är svårt att passa in kåpan så att den sitter rätt, man får ingen respons på när den 

sitter där den ska, ”Det gäller att veta vad som är rätt”. Kåpan måste lyftas högt för att 

komma över handkontrollen, vilket riskerar att skada på kontrollen och kåpan. Kjell höll med 

om att kåpan hindrar dagliga kontroller, just för att den är svår att ta bort. 

Färg 

Det svarta blir snabbt grått. Det gula blir gråare, men är fortfarande gult. För att få bort 

dammet används BETO, som fräter bort gulkromateringen på muttrar, vilket gör att de rostar. 

Har man otur kan man råka fräta bort skyddet vid skruvarna som håller fast elskåpet och detta 

riskerar att rosta fast. Vissa detaljer vid lansen har färgats om med en metod som kallas 

katodisk ED. Det ger en svart färg. 

För att särskilja vilka slangar som går vart sitter små buntband i olika färger. Dessa lossnar 

väldigt snabbt när roboten börjar köra. 

Estetik 

Det gula och svarta beror på att alla vägmaskiner var tvungna att ha den färgen under 60- och 

70-talet. Atlas Copco använde därför denna färg, och eftersom Conjet ursprungligen var en 

del av det företaget lever färgsättningen kvar. Kjell tyckte att kombinationen med svart + 

blankt stål var snyggt, vilket finns främst i fronten på roboten. Den avsmalnade formen som 

kåporna har ansåg Kjell var en del av robotens identitet. 

Smuts/nötning 

Formen på Robot 324 har varit med länge och borde egentligen bytas ut. Det är svårt med 

släppvinklarna i pluggen vilket gör att man tar till en gummiklubba för att få ut kåpan ur 

formen. Det gör att formen slits och då kan ”rosor” (sprickformationer) uppstå i kåpan, vilket 

leder till att man måste spackla i med mer gelcoat (färg) och slipa ner. Det kräver mer arbete 

och blir dyrt. Lättare att tillverka kåpan till 364 än till 324, eftersom 324 har fler funktionsytor 

som måste skäras till och passas in. Bra med integrerade lufthål rent kostnadsmässigt. 

Transport 

Lyftinstruktioner följer med i leveransen av alla robotar. 324 transporteras på EU-pall och 

körs med gaffeltruck, de andra två lyfts oftast med kran. 365 har en gaffelögla undertill och 

det går att fästa ytterligare en tillfällig sådan ifall den ska transporteras med truck. Det är svårt 

att lyfta upp roboten på en bil. 
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Sammanställning av intervju med J, 2012-10-29 

J har tidigare arbetat med borriggar på Atlas Copco och har därför stor arbetserfarenhet av den 

här typen av maskiner. Han har även kört med handhållen lans i ett och ett halvt år. J anser att 

det är upp till operatören att serviceschemat följs och att rutinundersökningar och -arbete blir 

gjorda. I servicen ingår främst att smörja rörliga delar och se till att det finns fett där det 

behövs. Fettet har en tendens att försvinna snabbt, vilket leder till att det går trögt att röra 

många av delarna, att de nöts sönder eller rostar igen. 

J kör för tillfället en Aqua Cutter, och när han var ny med maskinen gick han igenom alla 

robotens funktioner för att se vad som rörde sig och därför skulle behöva smörjas. 

All standardservice kan utföras av en person. Genom att öppna tre luckor kan man komma åt 

alla detaljer inuti roboten. Inga tunga lyft krävs. 

 

Bild 1. Den öppnade kåpan på en Aqua Cutter. 

Det är viktigt att operatören kör alla funktioner minst en gång i veckan för att de rörliga 

delarna inte ska rosta ihop eller täckas med betong. J har gjort ett eget serviceschema där han 

spolar av roboten med vatten inför varje rast så att betong inte torkar fast. Varje torsdag 

eftermiddag avslutas jobbet en halvtimme tidigare; denna halvtimme ägnar han sedan åt att 

serva roboten genom att gå igenom alla funktioner, applicera fett vid alla rörliga delar, 

kontrollera oljenivåer, känna på generatorremmen och eventuellt tvätta ytor med en 

syralösning. Många användare struntar i detta, mycket på grund av lathet tror J. Det finns 

även en risk att en maskin som används av många olika operatörer inte tas om hand eftersom 

ingen känner sig direkt ansvarig för den. 

Roboten har inga lampor, men det är inget som J saknar eftersom lampor så nära 

arbetsområdet ändå snabbt täcks av betongrester och därmed tappar sin funktion. Detta leder 

till att det krävs extern arbetsbelysning, vilket de flesta byggfirmor har. Lampor på roboten 

kunde ha varit bra om det fanns en lösning som gjorde att de inte blev smutsiga. 

J hade en del idéer och förslag för förbättringar. Han hade önskat att det fanns ett slags 

elektroniskt serviceschema där man såg när olika komponenter använts senast, till exempel att 

skjuta ut och in larvfötterna, som är en funktion som inte används särskilt ofta men som måste 

utföras för att den inte ska sluta fungera. Systemet skulle kunna ge påminnelser när någon 

rörelse inte utförts på länge. Någon form av meny i systemet där man kunde markera vad man 

kontrollerat och när man senast gjorde det, speciellt om maskinen har flera användare. 
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J tycker om idén att ha roboten i samma container som pumpen, som ett komplett kit. Han tror 

att det skulle ge en bättre helhetskänsla vilket kanske skulle leda till att folk tar bättre hand om 

roboten. 

När man gjuter betong använder man en viss formolja som sprejas på gjutformens insida för 

att betongen ska lossna lättare. En del operatörer har använt denna produkt på roboten för att 

hindra att damm och betong fäster på ytorna. Det har fungerat ett tag, men behandlingen 

måste återappliceras eftersom den nöts bort. En bra tanke tycker J, men produkten skulle 

kunna specialanpassas för detta syfte. 

Han har flera gånger råkat köra över sin egen fot med banden eftersom han varit upptagen 

med att titta så att roboten kör rakt. Det är överlag svårt att köra roboten rakt långa sträckor 

vilket leder till att man hamnar på fel plats och måste backa. Något system som försäkrar att 

roboten kör rakt skulle vara bra. 

Avlastningsbandet som håller manöverlådan runt midjan används aldrig. Det är för 

omständligt när man böjer sig ned och tar tid att ta av när man vill ställa den ifrån sig. Oftast 

när man behöver släppa lådan måste man lägga ifrån sig den. 

Egentligen bör operatören använda skyddsvisir, men detta blir smutsigt snabbt och tas därför 

av. Man riskerar att få en sten i huvudet, vilket hänt J flera gånger. 

Egna observationer 

Lampan på taket blinkar när pumpen transporterar vatten till munstycket; ett exempel på 

viktig kommunikation med användaren. 

Det är väldigt enkelt att öppna kåpan och komma åt alla komponenter, designen är 

genomtänkt. 

Det kan vara en fördel att låta kåpan täcka över så många känsliga komponenter och detaljer 

som möjligt, för att minska risken att smuts kommer in i systemet eller förstör funktioner. 
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Intervju med A och M, 2012-11-07 

A och M arbetar med vattenbilning på ett entreprenadföretag i Stockholm som specialiserat 

sig på vattenbilning. De har stor erfarenhet av vattenbilningsrobotar och har kört både 

Aquajets och Conjets maskiner. De har båda tidigare arbetat med handhållna lansar. A arbetar 

numera på kontoret som ansvarig för vattenbilning, medan M fortfarande arbetar som 

operatör. 

Inköp 

Den starkast avgörande faktorn vid val av robot menade A var tillämpningsområdet. Det finns 

för- och nackdelar med båda maskinerna, och den allmänna uppfattningen var att Conjets 

robotar väljs för sin räckvidd och Aquajets för sin användarvänlighet. När det kommer till 

livslängd och kvalitet upplevdes inga större skillnader, ”Det är som att välja mellan Volvo 

och Saab”. Roboten väljs i princip endast utifrån sina egenskaper och sällan efter pris. Den 

främsta källan till information om nya robotar är de tillverkande företagen. De uppskattar när 

tillverkaren ber om respons eftersom de vet att deras åsikter påverkar utvecklingen av nya 

maskiner. Aquajet ansågs vara speciellt nyfikna på feedback, något som A tyckte att Conjet 

kunde ta efter. 

Transport till arbetsplats sker med hjälp av lastbil med kran, vilket företaget inte upplevde 

som något problem då de redan äger flertalet sådana bilar. 

Även M (som är operatör) är med och påverkar inköpen eftersom han har stor kunskap om 

behov och tillämpning av robotar. Hans medverkan är viktig eftersom branschen är så pass 

liten och det finns få experter. 

Service 

Service utförs främst mellan jobben. Ofta körs roboten tills något går sönder, vilket vanligtvis 

är givare och elektronik. M sätter en stolthet i att förstå vad som behöver servas eftersom 

ansvaret ofta vilar hos operatören. Han menar att denna uppfattning inte återkommer hos alla 

operatörer, utan att många är oförsiktiga och slarvar med rutinkontroller. Service som 

påverkar robotens livslängd tenderar att falla mellan stolarna (avspolning, återfettning av 

detaljer osv.), medan säkerhetskontroller utförs mer regelbundet (exempelvis att se till så att 

skruvar är åtdragna, eller att kastremmar sitter fast). En förklaring till varför det inte slarvas 

med säkerhetskontrollerna kan vara att operatörerna inte vill tumma på sin egen säkerhet på 

arbetsplatsen. M tyckte att Conjets maskiner var jobbiga att serva eftersom det krävs två 

personer för att lyfta av kåpan, vilket endast görs någon gång per vecka. Om något speciellt 

krånglar kan lyftet dock behöva göras flera gånger under samma dag, vilket är tidskrävande 

och tröttsamt eftersom operatören måste störa sina kollegor i deras arbete för att få hjälp med 

kåpan. 

M föredrar dieselmotorer framför elmotorer trots att de kräver något mer service och 

rutinkontroller. I instängda utrymmen är det däremot inte fördelaktigt att man kör med diesel. 

Även om Ecopar (en miljödiesel med hälften så skadliga utsläpp) används och han inte 

uppfattar några direkta fysiska effekter så tänker han ofta på att det inte är nyttigt. Trots detta 

föredrar han dock dieselmotorer överlag. Han kommenterade även att elmotorer genererar ett 

högfrekvent ljud som han upplever som väldigt påfrestande. 

 Nötning och smuts 

Nötning och smuts är ett stort problem anser M, och maskinerna behöver därför tvättas varje 

dag. Enligt honom görs detta tillsammans med återfettning. Emellanåt används också 

kalkborttagning, men det är ändå omöjligt att bli av med all betong som bränt fast. 
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Rengöringen är upp till operatören och det slarvas troligtvis en del med detta. Rost uppfattar 

M inte som något problem alls; han har i princip aldrig upplevt några skador på grund av 

detta. M önskar att tillverkaren informerade om hur service ska utföras på bästa sätt och hur 

ofta, eftersom detta påverkar maskinens livslängd dramatiskt. Det första som går sönder på 

grund av nötning är lager. Det är lätt att missa att tvätta dessa helt, eller att slarva med 

återfettning. Han har även upplevt problem vid byte av hydraulslangar. När slangen tas av 

kommer smuts in i ventilen och dras runt i systemet. Själva slangen ansågs inte vara svår att ta 

bort trots att den var smutsig.  

 Egna observationer och bilder 

Kåpans utformning kräver att två personer hjälps åt för att ta bort den. Lyftet är inte bra ur 

ergonomisk synvinkel eftersom det sker över huvudhöjd. 

 

Bild 2. Lyft av kåpan på Robot 325. 

Trots att panelen är skyddad av en plåtlucka blir den smutsig. Det är svårt att säga om det 

beror på att smuts tränger in eller för att den används med smutsiga handskar. 

 

Bild 3. Den betongdammiga instrumentpanelen. 
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Det är en märkbar skillnad i hur mycket smuts som fastnar på detaljer som befinner sig 

utanför respektive innanför kåpan. Ventilerna till vänster om plåten i bilden har varit 

skyddade av kåpan. 

 

Bild 4. Jämförelse av smuts innanför respektive utanför kåpan. 
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Bilaga D – Övriga komponenter 

Komponenterna utöver dieselmotorn är enskilt inte lika avgörande för kåpans utformning, 

men tillsammans skapar de ett sammanhang eller en grund som ger vissa möjligheter för 

designen. 

Bandunderrede 

Bandunderredet (se Bild 1) finns i två storlekar, en kortare på 1760 mm samt en något längre 

på 1935 mm. Det är utrustat med gummispår samt justerbar bredd. I grundläget har underredet 

en bredd på 1200 mm, men det är möjligt att öka denna till 1900 mm genom att skjuta ut 

banden i sidled. 

 

Bild 1. Bandunderredets dimensioner. 

Bottenbalja 

Mellan bandunderredet och de övriga komponenterna finns en del som kallas bottenbalja, se 

Bild 2. I denna ingår en basplatta med skruvhål, ett hål för åtkomst av cylindrar på 

bandunderredet samt två tankar som är svetsade undertill på plattan; en för diesel och en för 

hydraulolja. Bottenbaljan är förskjutbar med 400 mm i arbetsriktningen vilket ger möjligheten 

för att öka stabiliteten då den fungerar som en motvikt till verktyget. Eftersom den används 

som motvikt är det en klar fördel om bottenplattan är tung, varför den är tillverkad av 20 mm 

tjock plåt. Vid arbete i lutning bör roboten säkras upp med en vinsch, eftersom det kan finns 

en risk att den tappar fästet och börjar glida. Vinschen fästs då också i bottenbaljan, eftersom 

det är den stabilaste delen av roboten. Det är även på denna bottenbalja som kåpan är 

placerad, och dess infästningspunkter sitter rimligtvis fast i plattan. 

 
Bild 2. Bottenbaljan som binder samman bandunderrede med övriga komponenter. 

Elskåp (och radio) 

Merparten av robotens elektroniska komponenter är placerade i elskåpet. De utgörs bland 

annat av en dator, ett nödstoppsrelä och en radioenhet. Elskåpets utförande visas på nästa sida 

i Bild 3. 
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Bild 3. Elskåpet och dess komponenter. 

Hydraulventilblock 

Robotens rörelser drivs av ett hydraulsystem. Styrning av var och hur hydraulolja ska fördelas 

sker med hjälp av ventiler. Olja pumpas in i ventiler och från dessa leds den vidare genom 

slangar till cylinder och motor. Det finns två olika typer av ventiler. Den ena typen kan bara 

öppnas eller stängas medan den andra har en reglerbar öppningsarea likt en kran som vrids på. 

Dessa kallas för proportionella ventiler och ger en mjukare övergång från stängd till öppen. 

De proportionella ventilerna används vid oscillering och förflyttning av lansen samt till 

positionering av larvband. Övriga används för positionering av verktyg. Genom att koppla 

ihop flera ventiler kan man skapa så kallade block. Det ger möjlighet till kortare 

slangdragning eftersom oljan kan passera alla ventiler på en gång. Generellt sett grupperas de 

proportionella ventilerna i ett block, eftersom de är större, men det finns möjlighet att sätta 

samman alla ventiler i ett långt block och på så sätt ytterligare minska mängden slangar under 

kåpan. 

Kontrollen av ventilerna sker elektroniskt, och därför är lika många sladdar som slangar 

kopplade till blocken. Ventilblocken med respektive sladd/slangdragning visas nedan i Bild 4. 

En manometer är kopplad till blocken för att övervaka oljetrycket, och är en viktig punkt i den 

dagliga rutinkontrollen av roboten.  

 

Bild 4. Hydraulventilblocken för positionering och bilning med placering av sladdar och slangar. 

Oljekylare 

Hydrauloljan har en maximal arbetstemperatur på 60° och måste därför kylas. Detta sker med 

hjälp av en kylfläns med fläkt. Luften som passerar genom fläkten kyler oljan. Denna 

komponent måste därför placeras vid en öppning i kåpan, antingen där den tar in luft eller 

släpper ut beroende på åt vilket håll fläkten är placerad. En schematisk bild av oljekylaren och 

dess luftflöde visas i Bild 5. 
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Bild 5. Hydrauloljekylaren med dess luftflöde. 

Batteri 

Dieselmotorn kräver ett batteri för att starta, och robotens dator och övriga elektronik drivs av 

el. Ett 12-voltsbatteri är tillräckligt för att tillgodose dessa behov. Ovansidan behöver vara 

åtkomlig vid en eventuell felsökning av roboten. Batteriet visas nedan i Bild 6. 

 

Bild 6. Startbatteri till dieselmotor och elektronik. 

Bluetooth 

Bluetooth sköter kommunikationen och signaleringen mellan robot och högtryckspump. Den 

signalerar till pumpen när vatten ska börja flöda, det vill säga när bilningen startar. Enheten är 

placerad under kåpan och har inte något specifikt servicebehov. Nedan visas komponenten i 

Bild 7. 

 

Bild 7. Bluetooth-enhet. 
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Display 

Roboten styrs med en display (se Bild 8) placerad någonstans under kåpan eller utanpå den. 

Från denna sker konfiguration som rör robotens arbetsrutin. Förutom displayen finns en 

trådlös, handhållen manöverpanel som operatören kan bära med sig. 

 

Bild 8. Användargränssnittets display. 

Blinklampa och nödstopp 

Blinklampan och nödstoppet sitter på utsidan av kåpan, eftersom det är viktigt att de syns eller 

är lättåtkomliga. De är vatten- och smutståliga för att klara av de stora miljöpåfrestningarna 

utanför kåpan. 

Roboten är utrustad med en blinklampa av LED-typ vars uppgift är att kommunicera med 

användaren, exempelvis att visa då roboten står i autoläge. Lampan bör därför vara placerad 

väl synlig på roboten. 

Nödstoppet är en del av användargränssnittet och är därmed placerat i närheten av displayen. 

En schematisk bild av blinklampan och nödstoppet visas nedan i Bild 9. 

  

Bild 9. Blinklampa och nödstopp. 

 

. 
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Bilaga E – Formkonceptmatriser 

Bakifrån 
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Bilaga F – Konceptskisser från omgång 2 
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Bilaga G – Inköpta komponenter 

Kantgångjärn 

 

Draghandtag 

 

 

Drop T-handtag 
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Invändigt gångjärn 

Karmdel kan skruvas eller svetsas. Dörrdelen försedd med svetsvårtor för press-svetsning. 

Öppningsvinkel 120°. Universellt höger- eller vänstermontage. 

Material: 

Karmdel och axel: Stål fzb. 

Dörrdel: Rostfritt stål (304). 

Axel: Stål, fzb. 

 

 

Avlyftbart gångjärn för utanpåliggande dörr. 

Montering inifrån, antingen med fyra skruvar - eller två skruvar i kombination med två tappar. 

Öppningsvinkel 180º. Universellt höger- eller vänstermontage. 

Material: 

Gångjärn: Zink, kromad eller svartbelagd. 
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Bilaga H – Beräkningar 
 

Stomme 

För att reda ut hur starka krokarna behöver vara för att kunna bära upp stommen i dess fällda 

läge ställdes en modell upp, se Friläggningsfigur 1. 

 

Friläggningsfigur 1. Kåpan i bakåtfällt läge. 

Den sökta kraften är    
. Ur detta gavs ekvationerna: 

        
         

         
 (1) 

    
 

               

     
 (2) 

Värden mättes digitalt till        ,              och           . 

Öppningsvinkeln sattes till 115° vilket ger att      . 

    
 

                        

     
        

Kraften som krokarna måste kunna ta upp är således 350 N. Eftersom det är två krokar blir 

kraften 175 N per krok. 

Luckor 

För att beräkna hur starka gascyindrar som krävs för att hålla luckorna öppna respektive 

stängda ställdes följande modeller upp. Längden på gascylindrarna har tagits ifrån 

standardmått på cylindrar så att de är så pass små att det går att få plats med två i bredd, det 

vill säga en på varje sida av stommen. I det första läget har luckan öppnats i sin maximala 

vinkel, vilket syns nedan i Friläggningsfigur 2. 
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Friläggningsfigur 2. Luckan i öppet läge. 

Avståndet    är sträckan från luckans masscentrum till rotationspunkten,    längden av 

hävarmen på vilken cylindern verkar och   vinkeln cylinderkraften verkar längs. Den sökta 

kraften    blir i detta läge: 

                 (3) 

 
     

     

      
 (4) 

Massan för luckan och positionen för dess masscentrum mättes digitalt och erhölls som 

       och          . Öppningsvinkeln sattes till 120° vilket gav      , och 

         vilket ger att: 

 
    

           

            
         

Eftersom kåpan hålls uppe av två cylindrar behövs endast en friktionskraft på 270 N per 

cylinder. 

I nästa läge är kåpan i princip stängd och stommen fälld bakåt så att tyngdkraften istället vill 

öppna luckan. Vinkeln   med vilken luckan öppnats är här den största godtagbara för att 

luckan inte ska vara i vägen vid öppning, se Friläggningsfigur 3. 
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Friläggningsfigur 3. Luckan i stängt läge. 

                 (5) 

 
     

     

      
 (6) 

Avståndet till tyngdpunkten uppmättes digitalt till           och sen tidigare stod klart 

att         . Den maximala godtagna öppningsvinkeln sattes till      , vilket ger: 

 
    

            

            
         

Eftersom det återigen är två cylindrar krävs kraften 725 N per cylinder, vilket är mer än vad 

som krävdes för att hålla luckorna öppna. Denna kraft är alltså den dimensionerande. 
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Bilaga I – Besök hos Cord Yacht 
Ett studiebesök gjordes i Cord Yacht AB:s plastningsverkstad i Länna söder om Stockholm 

för att få mer information om hur processen går till och vad som är viktigt att tänka på. 

Processen sker i sju steg: 

1. Skapa en plugg av exempelvis frigolit eller trä. Ifall pluggen är gjord av frigolit måste 

ytan täckas av epoxi för att inte cellplasten ska lösas upp och smälta. 

2. Täck det innersta lagret med Gelcoat, som är en färgad vinylester. Finheten på ytan 

beror på hur fin pluggen är. 

3. Lägg på sex lager av Neomould blandat med strimlor av glasfiber utan att låta dem 

torka emellan och var noga med att ingen luft finns mellan lagren. 

4. När steg 3 har torkat helt (nått sin maximala temperatur och sedan svalnat); lägg på 

ytterligare minst fyra lager av samma blandning tills önskad tjocklek nås. 

5. Lägg till förstärkningar ifall det är nödvändigt och låt härda i 16-24 timmar vid varm 

temperatur. 

6. Lossa formen efter att den svalnat till rumstemperatur. 

7. Upprepa steg 1-6 på insidan av den tillverkade formen för att erhålla slutlig produkt. 

 

Riktlinjer att tänka på: 

 Fräsning av plugg blir billigast hos den som har minst arbete för tillfället. Det finns ett 

fåtal tillverkare i Sverige och eftersom maskinen är dyr har de som mål att den körs 

hela tiden. En plugg i storleken av en kåpa beräknas kosta ungefär 10 000-25 000 kr. 

 Plastningsjobbet tar ungefär 2 veckor från det att företaget får pluggen. Storleken på 

pluggen påverkar inte tiden eller priset nämnvärt eftersom det är härdningstiden som 

styr. 

 Med fräst plugg går det att få väldigt fina toleranser på ytor. Alla kanter kapas dock 

med handsåg och slipas i efterhand vilket ger markant sämre noggrannhet. Därför är 

det bra med helt raka kantkonturer. 

 Öppna kanter målas i efterhand men det blir sällan snyggt. Det är en fördel att gömma 

dessa eller maskera med en gummilist i kanten. 

 Formerna ska helst vara anpassade så att det går att spruta på glasfiber och Neomould-

blandning snarare än att en väv behövs läggas på. 

 Minst 2° släppvinkel men gärna något mer. Den får dock inte bli för stor för då finns 

risk att ytan lossnar i förtid. 

 Formen får ökad stabilitet om kantkonturen har en förlängning som går 90° från 

ursprunglig yta. 

 Det svårt att skapa fina skarvlinjer ifall formen är tvådelad. Det är bättre att 

slutresultatet är tvådelat och tillverkas med separata formar. 

 Ifall urtag eller delningar ska göras i slutresultatet, till exempel luckor, är det bättre att 

göra det med flera formar. Man bör undvika att såga i efterhand eftersom endast ena 

sidan av delningslinjen kommer att bli korrekt. Detta sker också för hand, vilket leder 

till sämre noggrannhet. 

 Om en speciell färg efterfrågas tar det ungefär en månad extra för plastfabriken att 

blanda den, men har man otur kan det dröja upp till 18 veckor. 
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