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Sammanfattning

I utsättningsmomentet av ytter- och innerväggar vid nyproduktion av flerbostadshus finns idag
en stor potential att effektivisera och modernisera hela momentet. Syftet med detta
kandidatexamensarbete är att ta fram en produkt som avsevärt minskar tiden det tar att göra
utsättningen av väggar och samtidigt förbättra arbetsmiljön för de personer som dagligen arbetar
med utsättning professionellt. Det önskade resultatet av detta skulle vara att utsättningen inte
skulle behöva kosta lika mycket pengar och ta lika lång tid, och att endast en person skulle kunna
utföra arbetet istället för två personer som i dagsläget.

En förundersökning gjordes för att ta reda på exakt hur utsättningen görs i dagsläget och vilka
produkter som finns på marknaden idag. Ett studiebesök på ett bygge där en utsättning nyligen
gjorts och intervjuer med personer med erfarenhet av utsättning gjordes och resulterade i en klar
bild av dagsläget. Undersökningar av totalstationerna som används idag gjordes också för att
utröna om möjlighet fanns att integrera dessa i slutprodukten.

En mängd skisser, funktions- och medelträd, form- och strukturvariationer och
utvärderingsmatriser ledde fram till slutkonceptet som är en halvautomatisk vagn. Vagnen
påminner om en gräsklippare till det yttre och skjuts fram av användaren på samma sätt. Vagnen
är utrustad med ett prisma som gör att en robotisk totalstation kan hålla reda på vagnens exakta
position vid varje tidpunkt. Data om vagnens position skickas till den och med hjälp av
informationen kan vagnen helt automatiskt rita ut strecket på exakt rätt koordinater. Användaren
behöver bara mata in måtten som strecket ska ritas på och sedan gå med vagnen på ungefär rätt
ställe. Uppskattningsvis tar en medelstor utsättning bara en timme jämfört med ungefär fyra
timmar om utsättningen görs som idag. Dessutom krävs bara en person för att använda vagnen
jämfört med dagens två personer. Användning av vagnen kräver inget arbete på golvnivå och
inget arbete med böjd rygg eller böjda knän.

Slutkonceptet uppfyllde de flesta kraven som togs fram och projektet kan anses vara lyckat och
målet uppfyllt. Däremot tillkom en del krav sent under projektets gång vilket ledde till att de blev
svåra att uppfylla. Det viktigaste sådana kravet var det att kunna markera i ett hörn omgärdat av
hinder. En smärre strukturvariation av vagnens ritenhet skulle dock kunna göra så att även det
kravet skulle bli uppfyllt.



Det finns en hel del arbete kvar att göra med produkten, som mer bör ses som ett välutvecklat
koncept. Mycket arbete kvarstår med att programmera logiken som styr ritenheten och koppla
ihop vagnen med totalstationens handenhet för att använda datan från den. En prototyp bör
byggas för att verifiera teknikens noggrannhet och hastighet. Tillverkningsaspekten av vagnen
kvarstår och den bör optimeras med tillverkningen i åtanke för att senare kunna massproduceras
på ett billigt och effektivt sätt.
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Abstract

In the process of marking the lines for the inner and outer walls on the newly cast concrete slab
when producing new apartment buildings, there is a huge potential today to make the whole
process much more effective. The purpose of this bachelor´s degree project thesis is to come up
with a product concept that considerably reduces the time it takes to mark the lines for all walls
to be built on a newly cast concrete slab, and to improve the working environment for those who
do this work professionally on a daily basis. The desired outcome of this would be a much less
time consuming and less expensive activity and enable the possibility to reduce the number of
workers involved in the activity from two to just one. Reducing the number of workers will also
reduce the cost for the work as a whole.

A research phase was performed to study exactly how the line marking process is carried out
today, and what relevant products and technologies there are on the market. A field trip to a
construction site was carried out as well as interviews with people with experience of the line
marking process to give a clear picture of how it is done today. Some research was also done on
the robotic total stations that are used today to see if they could be integrated in the product or if
they operate as a closed system.

A number of sketches, a function- and method tree, shape- and structure variations and
evaluation matrices were made and led up to the final concept that is a semi automatic wagon.
The wagon looks almost like a lawn mower and is pushed forward by the user in a similar way.
The wagon is equipped with a 360 degree prism that enables a robotic total station to track the
wagon´s position in real time. Information about the wagon´s position is sent to the wagon from
the total station and thanks to this data the wagon is able to draw the line at the exact location it
should be drawn on. The only thing the user has to do is to input the position of the line to the
wagon and then walk with it in a specific range around the right position. It will take
approximately one hour to do the whole line marking process with this product compared to four
hours if it is done as it is today. Also, the process will only need one person doing the job
compared to two that is needed today. When using the wagon, there is no need to work on floor
level or even bending the back or knees which makes it very ergonomically correct.

The final concept met almost all the requirements set up in the specification so the project should
be considered successful and the purpose of the project fulfilled. However, some requirements



were set late in the project and they were hard to meet when the design process had gone so far
as it had when the requirements came up. The most important requirement of that sort was the
one saying that the product should be able to mark lines in a corner surrounded by physical
obstacles. A small rearrangement of the wagon ´s drawing unit would make it meet even this
requirement as well.

There is still a lot of work to be done on this product, that is more to consider a well developed
concept at the moment. A lot of work is still to be done with the programming of the logic that
controls the drawing unit and to connect the wagon to the controller of the total station to use the
data from its output. A prototype is to be built to verify the technology´s speed and accuracy.
The manufacturing part of designing the product is also remaining and it should be done in a way
that enables it to be mass produced in a cheap and efficient way.
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1. Ordlista

Baslinje - Linje med bestämda koordinater som används som referenslinje för att måtta ut väggar.

Robotisk totalstation - Ett mätinstrument som mäter lutande längd, vertikal vinkel och horisontell
vinkel till ett prisma. Dessa mätningar kan enkelt omvandlas till koordinater vid behov.

Snörslå - Redskap för att rita ut ett rakt streck på exempelvis en betongyta. Ett snöre med
färgpulver spänns upp mellan två punkter. Snöret spänns sedan genom att dras uppåt och släpps
sedan för att lämna en markering i form av ett rakt streck.

Pilmått - Ett mått mellan en given punkt och en baslinje.

K-ritning - Konstruktionsritning. En ritning som visar hur stommen är uppbyggd med
exempelvis bärande pelare och bärande väggar.
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2. Inledning

Byggbranschen, och kanske speciellt byggproduktionen, är generellt sett en traditionell och
konservativ bransch där man tycker om att göra som man alltid gjort - för att det fungerar. Men
branschen har en vilja att moderniseras och det ser man prov på idag med exempelvis försök att
3D-printa hus och implementeringar av VR-teknik i byggprocessen [1][2]. I det här projektet har
en produkt tagits fram för att hjälpa byggproduktionen på vägen att bli en mer modern industri.

2.1 Bakgrund

Byggprocessen för upprättandet av stommen för nyproducerade bostäder ser likadan ut för
majoriteten av byggföretagen [3]. En grundregel är att gjutning av betongvalven, eller bjälklagen,
utförs var fjärde eller var femte dag. Figur 1 visar ett schematiskt exempel på denna procedur
med två trapphus där gjutning sker var fjärde dag.

Figur 1. Schematiskt exempel på olika aktiviteter som utförs olika byggdagar [3].

Det är samma aktiviteter som utförs på respektive trapphus men dessa förskjuts i förhållande till
varandra. Detta gör man för att optimera tidplanen och hela tiden kunna gå före och utföra
installationer och andra arbeten som krävs innan gjutning kan utföras. Mellan en halv till en hel
produktionsdag avsätts efter varje gjutning, för att mätningsteknikerna skall sätta ut ytterväggar
och bärande innerväggar som senare ska monteras på bjälklaget.

Att “sätta ut” innebär att man gör en så kallad utsättning. En utsättning är ett arbetsmoment som
går ut på att rita ut streck på det nygjutna betongvalvet som visar exakt var väggarna sedan ska
monteras. Idag använder i stort sett alla mätningstekniker en metod som använder en robotisk
totalstation med tillhörande prisma för att klara av uppgiften. Totalstationen etableras på valfritt
ställe på betongvalvet och man mäter in totalstationens exakta position genom att mäta mot tre
reflexer i omgivningen som har kända koordinater. Nästa steg i utsättningen är att markera ut
baslinjernas positioner på betongvalvet. En mätningstekniker markerar ut lägena för baslinjerna
och sedan krävs två personer för att slå ut baslinjerna med snörslå. När baslinjerna väl är utsatta
mäter en mätningstekniker ut var väggarna ska stå. Man kollar då på pilmått på
konstruktionsritningen och mäter avstånden från baslinjerna med exempelvis måttband och
tumstock vid kortare avstånd. Vid längre avstånd används totalstationen med prisma. Sedan är
man återigen två personer som hjälps åt med att slå ut markeringar för väggarna med ett snörslå.

Utsättningsmomentet innebär mycket arbete på knä och i böjda arbetsställningar varför den inte
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är optimal ur ergonomisk sunpunkt. Hela utsättningsmomentet från att totalstationen etableras till
att väggarna är utslagna tar i genomsnitt 4 timmar i dagsläget [4].

Varje produktionsdag i ett mellanstort 150 000 000 - kronorsprojekt med ca 100 lägenheter
kostar ungefär 100 000 kronor per dag med diverse kran-, ställnings- och maskinhyror samt
personalens löner [3]. Varje timme är därför dyrbar och varje åtgärd som kan spara in tid är
mycket värdefull.

Färdiga moduler för att kunna bygga snabbare och billigare används redan idag till
flerbostadshus men det är ännu inte en utbredd metod och man ska komma ihåg att
byggbranschen är konservativ. Även en del förskolor och äldreboenden byggs idag som
modulhus [5]. Modulbyggande är alltså inte en så utbredd metod i dagsläget varför man kan anta
att traditionell utsättning görs i de flesta nyproduktionsprojekt då det är ett absolut nödvändigt
arbetsmoment vid platsbyggda byggnader.

2.2 Problemformulering och syfte

Målet med projektet är att ta fram en produkt som avsevärt kan korta ner tiden och kostnaderna
för utsättningsmomentet. Syftet är att spara in tid och pengar och på så sätt göra
utsättningsprocessen och därmed även byggprocessen både snabbare och billigare och därmed
mer effektiv. Målet är även att det maximalt ska krävas en person för att utföra utsättningen med
produkten. Syftet är även att förbättra arbetsmiljön för de mätningstekniker som arbetar med
utsättningen.

2.3 Avgränsningar

Tidsramen, 15 högskolepoäng, för projektet utgör i sig en begränsning som innebär att
slutresultatet inte är en färdig produkt, utan mer ett relativt välutvecklat koncept.
Detaljkonstruktion, hårdvara, mjukvara, tillverkning av komponenter och ekonomiska kalkyler
ingår därför inte i projektet i någon större utsträckning.

2.4 Metod

Projektet kan delas upp i tre huvudfaser som i sin tur kan delas upp i flera mindre delar. Den
första fasens, förstudiefasens, syfte var att ta reda på all nödvändig information som krävdes för
att kunna arbeta vidare med projektet. I denna fas utreddes i detalj hur utsättningsmomentet går
till genom att intervjua erfarna mätningstekniker och genom studiebesök på en byggarbetsplats.
Genom intervjuer av personer med erfarenhet inom byggbranschen och genom
informationssökning på internet utreddes hur byggbranschen ser ut idag i de aspekter som är
relevanta för projektet. Statistik över olika delar av nyproduktion och vilka produkter som finns
på marknaden idag är exempel på information som behövdes. Förstudiefasen resulterade i en
kravspecifikation för produkten. Om produkten klarar av att uppfylla samtliga krav i denna
skulle målet för projektet vara uppfyllt.

Den andra fasens, konceptfasens, syfte var att generera så många olika koncept som möjligt som
har potentialen att uppfylla kravspecifikationen från föregående fas. För att generera olika idéer
och koncept gjordes ett funktions- och medelträd ur vilket olika tekniska principer kunde
kombineras ihop till olika koncept. Koncepten skissades upp och utvärderades mot varandra och
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mot kravspecifikationen. Det koncept som hade störst potential att uppfylla kravspecifikationen
och hade färst nackdelar valdes som det koncept att ta vidare till nästa fas i projektet.

Den tredje fasens, utvecklingsfasens, syfte var att utveckla det valda konceptet till ett mer
förfinat och detaljerat koncept med tydliga idéer om hur dess teknik och funktioner ska fungera
och hur den ska användas. En stor del av utvecklingsfasen var att visualisera konceptet genom
CAD-, renderings- och bildbehandlingsprogram för att ge en så tydlig bild som möjligt av
produktkonceptet.

2.5 Målgrupp

De tänkta köparna och användarna av produkten är företag som erbjuder tjänster inom
mätningsteknik och utsättning. Genom att köpa och använda produkten kommer de kunna
erbjuda snabbare och därmed billigare tjänster än sina konkurrenter och medarbetarna som
använder produkten kommer att få en bättre arbetsmiljö. Med hjälp av produkten finns även
möjligheter att skära ner på antalet anställda mätningstekniker i företaget eller ta sig an fler
uppdrag med samma bemanning.
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3. Förstudie

I detta kapitel presenteras förstudien och de resultat den resulterade i. Syftet med förstudien är att
ge en bild av byggbranschen idag och då främst hur utsättningsmomentet ser ut i dagsläget och
hur det går till.

3.1 Studiebesök på kvarteret Äril

Ett studiebesök gjordes på kvarteret Äril i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, som är ett
nyproduktionsprojekt där man ska upprätta 80 lägenheter. Byggherren är Tobin Properties och
entreprenören är Erlandsson Bygg. Platschefen Magnus Engström var guide på studiebesöket.
Syftet med besöket var att se hur det kan se ut i praktiken när en utsättning gjorts och hur miljön
kring utsättningen ser ut. Eventuella hinder och andra omständigheter av vikt för produktens
utformning dokumenterades och erfaren personal intervjuades för att få svar på frågor om
momentet och omständigheterna kring det.

Vid studiebesökets tidpunkt hade man redan utfört utsättningsmomentet och påbörjat
väggmonteringen, varför en del väggar och väggfästen redan fanns på betongvalvet. Man kunde
dock se strecken som är resultatet av utsättningen på betongvalvet vilket var mycket givande. I
Bilaga A finns frågorna som ställdes under studiebesöket och även svaren som lämnades. Bilaga
B innehåller utvalda fotografier från platsbesöket.

De viktigaste insikterna från studiebesöket listas nedan.

- Betongvalvet är helt oskyddat för väder och vind då det varken finns tak eller väggar.
- Det är vanligt att strecken behöver ritas nära armeringsjärn som sticker upp ur

betongvalvet.
- Inte bara armeringsjärn sticker upp ur betongvalvet utan även rör och slangar.
- Hörn kan behöva ritas ut omgärdade av armeringsjärn.
- Underlaget är jämnt och slätt utan skräp direkt efter gjutning.
- Det kan finnas nedsänkningar på betongvalvet, exempelvis för badrumsgolv.

3.2 Tidsalternativen A och B

För att få en tydlig bild av hur byggprocessen ser ut kring utsättningsmomentet gjordes en
tidslinje för två typiska på varandra följande arbetsdagar kring gjutning av betongvalvet [4].
Figur 2 visar tidslinjen.
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Figur 2. Tidslinje som visar två på varandra följande arbetsdagar.

Två olika möjliga alternativ för att spara in tid på utsättningen identifierades. Det första
alternativet, i fortsättningen kallat “alternativ A”, är att utföra utsättningen under natten mellan
dag 1 och dag 2. På det viset skulle väggmontaget kunna påbörjas redan klockan 07 dag 2, se
Figur 3 som illustrerar detta.

Figur 3. Tidslinje som illustrerar tidsalternativ A för när utsättningen kan göras med den nya
produkten.

Det andra alternativet, kallat “alternativ B” i fortsättningen, är att utföra utsättningen den sista
timmen på dag 1 precis när betongvalvet går att beträda efter gjutningen. Figur 4 illustrerar
alternativ B i en tidslinje.
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Figur 4. Tidslinje som illustrerar tidsalternativ B för när utsättningen kan göras med den nya
produkten.

Beroende på vilket tidsalternativ man väljer att fokusera på i arbetet med att ta fram
slutkonceptet får man väldigt olika förutsättningar att ta hänsyn till.

3.3 Undersökning av marknaden

Syftet med att undersöka marknaden var främst att få en bild av i hur stor utsträckning produkten
skulle kunna användas och göra nytta. En fråga som var av stor betydelse för projektets relevans
var i hur stor utsträckning man bygger hus på plats jämfört med att man bygger husen i moduler.
I fallet att man bygger hus i moduler görs ingen utsättning på det sättet som projektet handlar om,
varför man skulle kunna ifrågasätta projektets relevans om majoriteten av husen byggs som
modulhus idag.

Undersökningar och intervjuer visade dock att cirka 90 % av alla nyproduktionsprojekt byggs på
plats och det innebär att utsättning görs med totalstation och prisma för varje betongvalv som
gjuts [6][4]. Att bygga hus i moduler är vanligare vid produktion av exempelvis småhus,
äldreboenden och förskolor [5].

3.4 Studiebesök hos Trimtec och experiment med totalstation

Förstudiens resultat visade att all utsättning idag sker med en robotisk totalstation och prisma [4].
Tekniken är kritisk för att kunna utföra utsättningen och därför undersöktes totalstationens
möjligheter och begränsningar närmare genom dels ett studiebesök hos Trimtec i Kista och dels
genom experiment med en totalstation som lånats från KTH i Stockholm.

Både studiebesöket och experimenten syftade till att utreda huruvida totalstationen är ett slutet
system som det blir svårt att ansluta produkten till eller om det är ett öppet system i den
meningen att man kan använda data från totalstationens mätningar i produkten. I det senare fallet
skulle produkten kunna göras som ett tillägg till de befintliga totalstationerna.

Det visade sig att det är relativt enkelt att använda sig av totalstationens mätningar och utdata i
realtid, i huvudsak på två olika sätt. Det ena sättet är att koppla en dator direkt till själva
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totalstationen. Då får man snabbast möjliga överföring av datan men nackdelen är att datan
levereras i en rå form som måste behandlas och översättas till nyttig data. Det andra sättet är att
koppla en dator till handenheten som styr totalstationen och plocka ut datan ifrån den. Fördelen
är att man får ut datan i en lite mer förenklad form så den blir enklare att använda [7].

Resultaten från den här undersökningen visade alltså att det är relativt enkelt att utforma
produkten så att den kan kopplas ihop med och samverka med totalstationen som är det
överlägset mest etablerade verktyget idag för att göra utsättning. Alternativet till att göra
produkten som ett tillägg till totalstationerna skulle vara att använda ett egetutvecklat
koordinatsystem till produkten. Detta alternativ valdes dock bort tidigt då det skulle innebära
mycket jobb och stora utvecklingskostnader, och för att totalstationen är ett mycket väletablerat
instrument som många i branschen har mycket kunskap om. Detta innebär att den nya produkten
lättare skulle tas emot och börja användas av männsikorna som jobbar i branschen. I Bilaga C
återfinns foton från experimentet med totalstationen och från Trimtecs kontor i Kista.

3.5 State of the Art

En relativt bred State of the Art- undersökning gjordes för att undersöka huruvida det finns
koncept eller färdiga produkter som gör liknande saker som produkten i det här projektet ska
klara av eller andra tekniker som kan vara av intresse för projektet.

Det finns en del exempel på helt självgående robotar som ritar ut streck, bland annat för att rita
upp fotbollsplaner. Figur 5 visar roboten TinyLineMarker som helt autonomt ritar ut
fotbollsplaner på gräsfält. Roboten använder GPS för att veta sin position och det ger en
noggrannhet på ungefär 2 centimeter [8].

Figur 5. Roboten TinyLineMarker.

Ett annat exempel är Smartline GPS som är en vagn man går med själv och som justerar penseln
endast i sidled för att markera ut streck på givna positioner [9]. Även denna vagn är tänkt att rita
ut linjer för sportplaner. Figur 6 visar hur vagnen ser ut.
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Figur 6. Vagnen Smartline GPS.

Inom byggbranschen finns en metod kallad maskinstyrning. Den innebär att
entreprenadmaskiner styrs av mätinstrument som till exempel GPS eller en totalstation. I många
fall kan det vara bara ett verktyg som regleras automatiskt medan själva maskinen körs och styrs
av en människa. Ofta används denna teknik vid mark- och anläggningsarbeten [10].

IKEA använder idag AR-teknik i sin app för att man ska kunna provmöblera sitt hem med
möbler från IKEA. Med hjälp av kameran i sin mobiltelefon filmar man rummet och sätter ut
möbler som sedan står kvar där man ställde dem även om man flyttar runt kameran. Denna
teknik har man provat idag i byggbranschen för att till exempel visa hur en byggnad kommer se
ut i framtiden på en verklig plats [11].

3.6 Kravspecifikation

Hela förstudiefasen avslutades med en kravspecifikation som återfinns i Bilaga D.
Kravspecifikationen kan ses som en översättning från all information som inhämtades under
förstudiefasen till tekniska krav och även andra krav som produkten måste uppfylla för att det
övergripande målet med projektet ska bli uppfyllt. Några av de viktigaste kraven som kan
nämnas är att produkten måste klara av utsättningen på en viss tid; maximalt 15 timmar för
tidsalternativ A och maximalt en timme för tidsalternativ B. Dessutom måste produkten vara lätt
att förflytta och förvara då den aldrig kommer användas på samma ställe fler än en gång. När en
utsättning är gjord på ett betongvalv är det klart och nästa utsättning blir på ett annat betongvalv.
Kraven på hög precision och att den ska klara av att undvika hinder och även kunna göra
markeringar nära hinder var väldigt centrala krav för produkten.
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4. Konceptgenerering och -utvärdering

I detta kapitel beskrivs processen som ledde fram till de tre koncepten med störst potential och
till slut till det konceptet som valdes till att utvecklas vidare. Centralt i processen har det
funktions- och medelträd varit som användes i stor utsträckning för att generera de olika
koncepten. I Bilaga E återfinns funktions- och medelträdet i sin helhet.

4.1 Funktions- och medelträd

För att bryta ner kraven från kravspecifikationen i olika delfunktioner och för att hitta tekniska
lösningar till alla funktioner gjordes ett funktions- och medelträd, i fortsättningen kallat “FM-
träd”. Figur 7 visar den första nivån i FM- trädet.

Figur 7. Den första nivån i FM-trädet.

Det första medlet, att göra fysiska markeringar på betongytan är så man gör idag. Det andra
medlet, att projicera strecken, är ett steg mot ett snabbare och mindre fysiskt sätt att göra
utsättningen på eftersom inga fysiska markeringar görs. Det tredje och sista huvudmedlet är att
göra utsättningen virtuellt genom AR-teknik och då behövs inga fysiska markeringar
överhuvudtaget. Från dessa tre huvudmedel fortsätter sedan trädet nedåt i olika förgreningar
enligt Bilaga E.

4.2 De tre bästa koncepten

Efter att många olika koncept skissats och tagits fram valdes de tre bästa koncepten för en
noggrannare granskning och utvärdering för att identifiera det bästa konceptet av de tre. Nedan
följer ingående presentationer av de tre bästa koncepten samt deras för- och nackdelar i
punktform.

4.2.1 Koncept 1: helautomatisk robot

Det första konceptet bygger på tidsalternativ A, det vill säga att utsättning av väggarnas läge sker
nattetid mellan två på varandra följande arbetsdagar. Idén är att en självgående robot, likt en
robotdammsugare eller robotgräsklippare åker runt på betongvalvet och ritar ut väggarnas lägen
helt autonomt. Användaren matar in exempelvis en dwg-fil med information om var strecken ska
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ritas ut och trycker sedan bara på en startknapp så börjar roboten utföra sitt arbete. Figur 8 visar
en illustration av konceptet.

Figur 8. Koncept 1: helautomatisk robot.

Roboten vet sin position genom att vara utrustad med ett 360- graders prisma till vilket en
robotisk totalstation är låst. Totalstationen skickar koordinater för robotens prisma till roboten i
realtid som då hela tiden vet exakt var den befinner sig. När prismat är exakt över en punkt där
en vägg ska ritas ut fälls en penna ned, eller en sprayfärg sprayas ut, så att roboten alltid ritar på
exakt rätt ställe. Roboten behöver vara utrustad med sensorer för att upptäcka hinder som
uppstickande armeringsjärn eller rör av olika slag. Den behöver också ha nedåtriktade sensorer
för att upptäcka valvets kanter eller andra nivåskillnader.

Nedan listas de för- och nackdelar som kan kopplas till konceptet. Fördelar föregås av “+” och
nackdelar av “-”.

+ Produkten kräver ytterst lite handpåläggning och arbetstid från människor
+ Den utnyttjar tiden under natten som produktionstid
+ Resultatet bör bli väldigt exakt

- Produkten blir relativt enkel att stjäla under natten
- En totalstation behöver vara framme nattetid vilket också är en stöldrisk
- Det är svårt att övervaka robotens arbete då byggarbetsplatsen inte är bemannad nattetid
- Produkten måste klara av hinder så som uppstickande föremål och nivåskillnader
- Datainmatning kan bli tidskrävande om man måste anpassa ritningsfiler exempelvis
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4.2.2 Koncept 2: halvautomatisk vagn

Det andra konceptet bygger på tidsalternativ B, det vill säga att utsättning av väggarnas läge sker
under en kort tid samma dag som gjutningen utfördes. Idén är att en mätningstekniker skjuter en
vagn framför sig som ritar ut streck på rätt ställe allt eftersom vagnen skjuts framåt. Finessen är
att vagnen automatiskt justerar var den ritar så att strecken hamnar exakt rätt, trots att
mätningsteknikern skjuter vagnen på bara ungefär rätt ställe. På vagnen finns en display där
mätningsteknikern matar in var strecken ska ritas och där hen också kan se inom vilket område
hen måste skjuta vagnen för att vagnen ska komma åt att rita där. Figur 9 visar en illustration av
konceptet.

Figur 9. Koncept 2: halvautomatisk vagn.

På vagnen sitter ett 360- graders prisma som är låst till en robotisk totalstation. På det viset vet
vagnen hela tiden sin position då totalstationen hela tiden skickar vagnens koordinater till vagnen
i realtid.

Nedan listas de för- och nackdelar som kan kopplas till konceptet. Fördelar föregås av “+” och
nackdelar av “-”.

+ Resultatet övervakas och kontrolleras kontinuerligt av mätningsteknikern som kör vagnen
+ Mätningsteknikern kan enkelt upptäcka och undvika hinder
+ Resultatet bör bli väldigt exakt
+ Produkten blir relativt enkel tekniskt
+ Inga produkter behöver vara obevakade, därav minimal stöldrisk
+ Enkel datainmatning, kan ske manuellt vid avläsning från ritning

- Då produkten inte är helt autonom finns personalkostnader kvar
- Det tar en viss tid att gå runt med vagnen
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4.2.3 Koncept 3: AR (Augmented Reality)

Det tredje konceptet bygger på att ingen traditionell utsättning görs alls, utan informationen om
var väggarna ska byggas fås digitalt och momentant. Idén är att bygga in AR-teknik i speciella
glasögon som bärs av byggarbetarna, eller att integrera AR-teknik i nedfällbara visir i hjälmarna.
Ett annat alternativ är att ha kontaktlinser i ögonen med integrerad AR-teknik.

Augmented reality betyder “förstärkt verklighet” och innebär att man lägger till ljud eller grafik
på en rörlig bild tagen av en kamera exempelvis [12]. Ett exempel är att man kan titta på sin
omgivning genom kameran på sin mobiltelefon och få grafik tillagd på bilden man ser. Man kan
exempelvis lägga in möbler som 3D-grafik och se hur möblerna kan passa i ett rum.

På ett liknande sätt skulle man kunna lägga in grafik för väggarnas lägen på en betongplatta, så
att man ser var väggarna ska byggas när man tittar på betongplattan genom sitt AR-hjälpmedel.
På det viset kan man direkt gå över till att bygga väggar så snart betongen brunnit tillräckligt.
Figur 10 visar en illustration av konceptet.

Figur 10. Koncept 3: AR (Augmented Reality).

På glasögonen eller visiret sitter en kamera som hela tiden filmar det användaren ser. En dator
läser hela tiden av bilden och känner igen exempelvis kanterna på betongplattan och utplacerade
referenspunkter med kända koordinater. Utifrån dessa kontrollpunkter kan mjukvaran placera
grafiken av väggarna på rätt ställen på plattan. Man måste mata in väggarnas lägen i förhållande
till betongplattans kanter och vilka koordinater de utplacerade kontrollpunkterna har för att
väggmarkeringarna ska hamna på rätt ställen.

Nedan listas de för- och nackdelar som kan kopplas till konceptet. Fördelar föregås av “+” och
nackdelar av “-”.
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+ Produkten blir liten och integrerad i utrustning som redan idag används
+ Man slipper helt det traditionella utsättningsmomentet
+ Man kan börja bygga väggarna så fort betongvalvet tillåter det
+ Det tillkommer ingen personalkostnad för själva utsättningen

- Produkten är avancerad och mjukvarutung och därför troligtvis dyr att utveckla
- AR-tekniken är relativt ny och obeprövad
- AR-tekniken är inte vanligt förekommande i branschen idag
- Osäkert om man kan uppnå erforderlig noggrannhet
- Om speciella kontrollpunkter behövs kommer det ta tid och kosta pengar att sätta ut dessa

eftersom det måste göras manuellt

4.3 Övriga koncept

Flera koncept än de tre redan nämnda genererades under projektets gång men kommer inte att få
så stor behandling i rapporten då de har för stora och många nackdelar som gör dem olämpliga
att arbeta vidare med. Nedan presenteras de trots det lite kort.

4.3.1 Drönarkonceptet

Drönarkonceptet är väldigt likt koncept 1, men med den stora skillnaden att roboten flyger
istället för att den åker runt på betongvalvets yta. Genom att roboten är luftburen kommer man
ifrån problemen med att den kan fastna eller krocka med uppstickande hinder som armeringsjärn
eller rör av olika slag. Så vid en första anblick verkar konceptet bra, men snart uppenbarar sig ett
par stora problem förknippade med en flygande robot.

Det första problemet är själva markeringen av väggarna. Eftersom roboten är i luften blir det
svårt att rita eller spraya ut linjerna. Ett alternativ skulle kunna vara att den bränner in linjerna i
betongen med en laser, men olycks- och skaderisken för både människor och material blir
påtaglig. Det förekommer då även en brandrisk om brandfarligt material har hamnat på
betongvalvets yta. Man kan tänka sig att drönaren istället projicerar strecken på ytan.

Det andra stora problemet är att en drönare är vindkänslig, och ett nygjutet betongvalv är inte
vindskyddat på något sätt då inga väggar och inga andra vindskydd förekommer runt valvet.
Noggrannheten på markeringarna kan bli lidande om roboten vinglar i blåsten. Detta skulle man
möjligtvis kunna komma runt med att projektorn eller lasern kan stabilisera sig själv på något
sätt. Figur 11 visar en skiss av konceptet.
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Figur 11. Drönarkonceptet.

4.3.2 Det traditionella men förbättrade konceptet

Det här konceptet ligger närmast sättet man utför utsättningen på idag. Det bygger på att en
mätningstekniker går runt med en pinne med ett prisma på och hittar lägen för väggarnas hörn -
precis som man gör i dagsläget. Skillnaden är att man på ett väldigt enkelt sätt ska kunna fästa
ena änden på ett snörslå väldigt snabbt med ett knapptryck så fort man hittat ett hörn. När
mätningsteknikern sedan går till nästa hörn dras snöret ut på vägen dit, likt ett måttband dras ut
ur sitt skal. När det andra hörnet är hittat fästs andra änden av snörslåt där och mätningsteknikern
kan nu enkelt slå ut strecket helt på egen hand.

Nackdelen med det här konceptet är att det ändå blir ganska långsamt och tidsödande, och många
praktiska frågor radar upp sig: hur ska man kunna fästa snörslåt snabbt och enkelt på egen hand?
Hur ska man sedan montera ned snörslåt och ladda produkten inför nästa hörnpar? Risken är stor
att detta blir nästan lika tidsödande som dagens utsättningsmetoder. Figur 12 visar en skiss av
konceptet.
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Figur 12. Det traditionella men förbättrade konceptet.

4.3.3 Projektorkonceptet

Projektorkonceptet bygger på att inga streck ritas ut fysiskt på betongytan, utan att strecken
istället projiceras på den. Tanken är att en projektor ställs upp centralt placerad på betongvalvet
och sedan med exempelvis laserstrålar projicerar strecken på ytan. Figur 13 visar en snabb skiss
av detta koncept.

Figur 13. Projektorkonceptet.
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I Figur 13 är det tänkt att projektorn placeras ovanpå totalstationen och därmed har en känd
position. Projektorn kan sedan utnyttja att totalstationen hela tiden vet sin horisontella och
vertikala vinkel för att veta åt vilket håll den är riktad. Fördelarna med konceptet är att produkten
blir relativt liten och att den skulle vara väldigt snabb att använda då inga fysiska streck behöver
ritas ut. Nackdelarna är dock många och identifierades redan under skisstadiet varför konceptet
valdes bort tidigt. Noggrannheten blir svår att bedöma och vid exempelvis nivåskillnader i
betongen kommer projektionen att bli felaktig. Att projektorn och totalstationen måste stå
framme vid väggmonteringen är en stor nackdel då det är dyra och sköra instrument och risken
för att de skulle bli skadade under väggmonteringen är mycket stor. Laserstrålarna skulle även
brytas under väggmonteringen då personer går i vägen för dem eller om en vägg sätts upp som
skymmer en annan. Risken för bländning från lasern hos byggarbetarna finns också.

4.4 Val av koncept

För att välja vilket koncept som skulle tas vidare i projektet gjordes en utvärderingsmatris som
utvärderar hur pass bra de olika koncepten troligtvis skulle uppfylla kraven i kravspecifikationen.
Varje krav kopplades ihop med en vikt beroende på hur pass viktiga kraven var för att kunna
uppfylla det övergripande målet med projektet. I Bilaga F återfinns utvärderingsmatrisen i sin
helhet. Resultatet av utvärderingsmatrisen var att konceptet med AR-tekniken var det bästa av de
tre utvalda koncepten med näst intill lika hög poäng som ett idealt koncept. Näst högst poäng
fick konceptet med den semiautomatiska vagnen och lägst poäng fick den helautomatiska
roboten.

Figur 14 visar en sammanfattning av de tre bästa konceptens för- och nackdelar. Denna
sammanfattning tillsammans med resultatet från utvärderingsmatrisen gav att konceptet
halvautomatisk vagn hade bäst förutsättningar att uppfylla målet för projektet och dessutom göra
det på ett relativt enkelt tekniskt sätt. Den halvautomatiska vagnen var bara det näst bästa
konceptet enligt utvärderingsmatrisen, men för- och nackdelarna som identifierades i Figur 14
vägde tyngre än utvärderingsmatrisen.

Figur 14. För- och nackdelar för de tre bästa koncepten.
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Kortfattat var de största fördelarna med den halvautomatiska vagnen att den ständigt är
övervakad av användaren som driver den framåt och att den är det enklaste konceptet rent
tekniskt. Nackdelarna man inte kommer ifrån med det vinnande konceptet är att det krävs en
människa för att använda produkten och att det tar en viss tid att göra utsättningen, varför man
inte kommer ifrån personalkostnader helt som man skulle kunna göra med en optimal AR-teknik
exempelvis.
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5. Vidareutveckling av valt koncept

När det bästa konceptet hade valts ut att arbeta vidare med gjordes en mängd skisser för att hitta
den slutliga formen och strukturen av produkten. Figur 15 visar några av de första skisserna som
gjordes.

Figur 15. Några av de första skisserna.

De första skisserna visar en relativt stor och tjock vagn där prismat satts väldigt nära vagnens
kropp och handtaget inte är så högt. Figur 16 visar när vagnen sedan skissades i relation till en
användare.

Figur 16. Vagnen i relation till en användare.
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När vagnen skissades i relation till användaren blev genast prismahållaren och handtagen högre
för att få upp prismat ovanför alla tänkbara hinder och för att möjliggöra en god ergonomisk
arbetsställning för användaren.

Många skisser ägnades åt att försöka lösa hur handtagen skulle vara utformade och hur
prismahållaren skulle vara utformad och placerad. Många kriterier behövde uppfyllas så som ett
snyggt formspråk, ergonomiskt korrekt och att den skulle vara ihopfällbar. Skisserna i Figur 17
visar några exempel på detta.

Figur 17. Skisser som fokuserade på handtagen och prismahållaren.
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Prismahållaren kunde placeras framtill på vagnen, baktill på vagnen eller/och vara fäst på
vagnens handtag. Att placera prismahållaren på handtagen gav upphov till många osäkerheter
varför det alternativet valdes bort. Några exempel på sådana osäkerheter var om prismat skulle
förskjutas då användaren knuffar på handtaget och hur ihopfällning då skulle ske.

Till slut hittades en form som uppfyllde alla kriterier. Figur 18 visar några av de sista skisserna
som visar detta.

Figur 18. Några utav de sista skisserna.

Vagnens baksida gavs en form som speglar vinkeln på både prismahållaren och handtaget i
uppfällt läge. Vagnens form blev smidig och aerodynamisk samtidigt som den har en något
kantig form för att utstråla precision och tålighet då den ska användas i en ibland tuff arbetsmiljö.

5.1 Verifikation av hjuluppsättning

Parallellt med skissarbetet byggdes en mycket enkel vagn för att verifiera att principen med två
fasta hjul bak och ett fritt roterande hjul fram fungerade på det sätt som förväntat. Figur 19 visar
den enkla prototypen.
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Figur 19. Enkel prototyp med två fasta hjul och ett fritt roterande hjul.

Det visade sig att plattan gick att skjuta framför sig och styra mycket enkelt med denna
hjulkonfiguration, varför den användes i skissarbetet och i slutprodukten.
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6. Slutresultatet av produkten

I det här kapitlet presenteras resultatet av projektet i form av det förfinade produktkoncept som
det resulterade i. Först redovisas produkten i sin helhet i stora drag och de övergripande delarna
presenteras. I kapitlen som följer presenteras funktionerna och tekniken mer i detalj.

6.1 Översikt av produkten

Vagnen består i stora drag av ett handtag, prismahållare med prisma på och själva vagnen. På
handtaget finns två snäppfästen, ett för handenheten som styr totalstationen och ett för enheten
som styr vagnen. Figur 20 visar vyer av vagnen i sin helhet både snett framifrån och bakifrån.
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Figur 20. Vyer av vagnen.
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Vagnens storlek framgår av huvudmåtten i Figur 21.

Figur 21. Vagnens huvudmått.

Prismat bör sitta så högt som möjligt för att vara högre upp än alla tänkbara uppstickande hinder
på betongvalvet, och samtidigt sitta så lågt som möjligt för att risken för fel på grund av
exempelvis lutningar ska bli så liten som möjligt. Måttet i Figur 21 sattes som en kompromiss av
de båda motsägelsefulla kriterierna.
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6.2 Ihopfällning och transport

Vagnen kommer en relativt stor del av sin livstid behöva bli förflyttad och förvarad, varför den
designats för att enkelt kunna fällas ihop och transporteras. En utsättning görs aldrig flera gånger
på samma ställe varför vagnen måste förflyttas till och från varje utsättningsplats. Mellan
utsättningarna kan det gå flera dagar och då måste vagnen kunna förvaras på ett smidigt sätt.
Figur 22 visar hur ihopfällning av vagnen sker.

Figur 22. Ihopfällning av vagnen.

Ihopfällningen görs i tre steg. Det första steget är att fälla prismahållarens övre del med prismat
på över kroppen tills det tar stopp vid stödet som sitter på vagnens kropp. Prismat är gängat i
botten och skruvas fast på prismahållarens övre del och behöver inte skruvas av vid ihopfällning.
Leden vid vilken prismahållaren fälls är tänkt att vara försedd med en spärr för att prismahållaren
ska vara så stabil som möjligt i uppfällt läge eftersom det är av yttersta vikt att prismat inte rör
sig relativt vagnen vid användning.

Det andra steget är att skjuta ner handtagen i handtagshållarna. Rören till handtagen har en
mindre diameter än rören i handtagshållarna och det är tänkt att finns olika steg vid vilka man
kan spärra fast handtagen på önskad höjd vid användning.

Det tredje och sista steget är att fälla handtagen och handtagshållarna över vagnens kropp. På
handtaget sitter handenheten till totalstationen och enheten som styr vagnen, och de behöver inte
tas bort vid ihopfällning.
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I ihopfällt läge blir vagnen dels smidig att förvara, och dels enkel att transportera likt en resväska
på hjul. Figur 23 visar hur vagnen enkelt kan dras fram.

Figur 23. Transport av vagnen.

Bakhjulen är så pass stora att de klarar av att rullas på lite grövre underlag med större stenar och
grus på. De är också placerade på så sätt att de sticker ut både undertill och baktill på vagnen så
att vagnen både går att dra efter sig och användas som tänkt på betongytor.

6.3 Fylla på färg

Färgen som används för att rita ut strecken lagras i en färgtank som kommer att behöva fyllas på
med jämna mellanrum. Hur ofta detta behöver ske beror på ett antal parametrar som bland annat
hur ofta vagnen används och hur stora utsättningar som görs varje gång. Även hur snabbt man
går med vagnen avgör vagnens förbrukning av färg per meter utritat streck. Färgtankens lock är
direkt åtkomligt från vagnens ovansida, se Figur 24.
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Figur 24. Vagnens ovansida med öppet lock till färgbehållaren.

Färgtankens lock öppnas och man häller i den färg man vill använda. Locket försluts sedan och
spärras. När vagnen sedan startas och används trycksätts färgtanken av kompressorn för att
färgen snabbt ska kunnas sprayas ut genom spraymunstycket på vagnens undersida. Därför är det
viktigt att det är helt tätt i skarven mellan lock och färgtank. Tätningen kan utföras med en
gummilist som sätts runt kanten på färgbehållarens öppning.

6.4 Kalibrering av prismat

Vagnen är ett precisionsinstrument, och det är därför av största vikt att prismat positioneras exakt
ovanför spraymunstycket. På vagnens ovansida finns därför en lättåtkomlig kalibreringslucka, se
Figur 25.
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Figur 25. Öppen kalibreringslucka på vagnens ovansida gör att man ser spraymunstycket.

Kalibreringen utförs i ett antal enkla steg. Det första steget är att öppna kalibreringsluckan på
vagnens ovansida, precis under prismat i uppfällt läge. Då ser man rakt ner till ritenhetens
spraymunstycke. Sedan ställer man in prismat så att det är helt horisontellt med hjälp av prismats
inbyggda vattenpass. Det tredje steget är att tända en laser som är tänkt att sitta på prismats
undersida. Eftersom prismat är helt horisontellt visar nu laserpunkten prismats projicerade
position, helt vertikalt ner från prismat. Sista steget är nu att justera prismat i horisontalplanet
tills laserpunkten är exakt i mitten av spraymunstycket och sedan stänga igen kalibreringsluckan.
Efter utförd kalibrering är man säker på att prismat är i rätt position relativt vagnens
spraymunstycke.

6.5 Användning

Hela idén med vagnens funktion är att den utgår från den aktuella K-ritningen för det
våningsplan man ska sätta ut. Figur 26 visar ett exempel på hur en typisk K-ritning för ett
våningsplan kan se ut.
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Figur 26. Typisk K-ritning för ett våningsplan.

Till att börja med har K-ritningen två baslinjer, i exemplet i Figur 26 heter baslinjerna “7” och
“8” och är markerade med gröna markeringar. Alla väggars placeringar utgår från dessa två
baslinjer som fungerar ungefär som en x- och y-axel i ett kartesiskt koordinatsystem. Väggen
som är markerad med en tjock blå pil är parallell med baslinje 7 och har därför bara ett pilmått
från baslinje 7 som anger det vinkelräta avståndet från baslinjen till väggens läge. Från baslinje 8
finns två pilmått som anger var väggen startar och slutar, eftersom väggen är vinkelrät mot
baslinje 8. De tre pilmåtten är markerade med röda markeringar.

Det första steget när man gör en utsättning med vagnen är att mata in de två baslinjernas
koordinater, då baslinjerna ligger i ett större nationellt koordinatsystem, exempelvis SWEREF99.
Detta första steg behöver man bara göra en gång för varje utsättning.

Det andra steget är att mata in pilmåtten till den vägg man vill rita ut. Gränssnittet för detta steg
är tänkt att se ut som i Figur 27.
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Figur 27. Gränssnittet där användaren matar in pilmåtten till väggen.

I vagnens enhets display finns fyra variabler, X1, X2, Y1 och Y2 som ska anges varsitt värde i
millimeter. I exemplet i Figur 27 har X1 och X2 båda angetts till 5000 millimeter, vilket betyder
att linjen som ska ritas ut är parallell med baslinje X. Y1 har satts till 100 millimeter och Y2
håller på att matas in. Om Y2 sätts till exempelvis 3100 millimeter vet vi att väggen, och därmed
strecket som ritas ut, kommer bli 3000 millimeter långt. Y1 och Y2 anger med andra ord
streckets start- och slutpunkt från baslinje Y. Baslinje X och baslinje Y har matats in i
föregående steg. När de fyra variablerna angetts varsitt värde trycker användaren på den gröna
knappen “GO!” och man kan börja gå med vagnen. Figur 28 visar ett exempel med en
mätningstekniker som går med vagnen och ritar ut streck som syns i rött på betongplattan.
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Figur 28. Vagnen används för att rita ut streck.

I Figur 28 syns även den robotiska totalstationen som står på den högre belägna avsatsen. För att
veta var man som användare ska gå med vagnen kan man dels ta K-ritningen man har med sig
till hjälp och dels är det tänkt att man i vagnens enhets display ska kunna se på vilka pilmått man
befinner sig från de två inmatade baslinjerna.

6.6 Vagnens konstruktion

Vagnen består av tre huvuddelar: bottenplattan, kåpan och handtagen. På bottenplattan sitter de
flesta komponenter monterade. Figur 29 visar en förenklad sprängskiss av vagnen.
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Figur 29. Förenklad sprängskiss av vagnen.

Figur 30 visar bottenplattan med komponenterna. Bottenplattan vilar på tre hjul; två fasta baktill
och ett litet framtill som kan rotera 360 grader helt fritt. Hjulens komposition är lämplig för en
vagn som ska vara lätt att skjuta framför sig och styra och eftersom den har tre hjul står den alltid
stabilt. Ritenheten är enheten som ritar ut strecket på underlaget under vagnen. Den kommer
troligtvis att behöva en del stödkomponenter som syns i Figur 30. Dessa komponenter är en
mikrokontroller, stegstyrning till eventuella stegmotorer i ritenheten, likströmsaggregat för drift
via sladd inkopplad i elnätet och ett batteri då man kör vagnen sladdlöst. En färgtank
innehållandes färgen och en kompressor för att trycksätta färgtanken finns även monterade på
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bottenplattan. Samtliga komponenter fästs i plattan via vinklade fästdon som skruvas fast i både
bottenplattan och komponenten.

Figur 30. Bottenplattan med komponenter på.
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7. Tillverkning

En avgränsning i projektet var att inte behandla tillverkningsaspekten av produkten i så stor
utsträckning som andra delar. Men i detta kapitel görs ändå en enkel redogörelse för hur
produktens viktigaste delar är tänkta att tillverkas och vilka komponenter som är tänkta att kunna
köpas färdiga. Tabell 1 sammanfattar tillverkning och inköp av produktens viktigaste
komponenter.

Tabell 1. Tabell över komponenter och information om tillverkning och inköp av dessa.

Komponent Tillverkas / köps in Material Kommentar

Kåpa Tillverkas ABS-plast Vakuumformning
eller formsprutning

Bottenplatta Tillverkas Plexiglas Vattenskärning

Fasta hjul bak Köps in - -

Fritt roterande hjul
fram

Köps in - -

Ritenhet Köps in och tillverkas Flera olika Ritenheten kommer
vara komplex och
innehålla många
olika komponenter.
Vissa delar av
ritenheten kommer
att kunna köpas
färdiga och andra
behöver tillverkas.

Batteri Köps in - -

Mikrokontroller Köps in - -

Stegstyrning Köps in - -

Likströmsaggregat Köps in - -

Kompressor Köps in - -

Färgtank Tillverkas Aluminium Trycksvarvning

Lock till färgtank Tillverkas ABS-plast Formsprutning

Handtagshållare Tillverkas och köps in Aluminium Rören köps in och
svetsas sedan ihop
med plattorna som
sitter på sidorna.

Handtag
(aluminiumrör)

Köps in och bearbetas Aluminium Köps in, kapas och
bockas
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Fästen till
komponenter på
bottenplattan

Tillverkas Aluminium Stansas/skärs ut,
bockas och borras

Fäste prismahållare Tillverkas Aluminium Stansas/skärs ut,
bockas och borras

Prismahållare, del 1 Köps in och bearbetas Aluminium Aluminiumprofil
köps in, kapas och
ledmekanismen
svetsas fast.

Prismahållare, del 2 Köps in och bearbetas Aluminium Aluminiumprofil
köps in, kapas och
ledmekanismen och
fästet för prismat
svetsas fast.

Stöd för prismat Tillverkas/köps in Gummi och
aluminium

Gummidelen köps in
som längdvara och
kapas upp.
Metalldelen stansas
ut, bockas och
borras.

Komponenterna fästs sedan i plattan via fästena som skruvas fast i plattan med skruvar. I hålen
på bottenplattan sätts gängor för att skruvarna ska kunna fästas i plexiglaset. Eftersom nästan alla
komponenter kan fästas rakt uppifrån på bottenplattan möjliggörs enkel och snabb montering.
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8. Beräknad tidsbesparing

I det här kapitlet redovisas en uppskattning av hur stor tidsbesparingen skulle kunna bli av att
använda vagnen jämfört med att göra en traditionell utsättning. Som räkneexempel använder vi
planet i Figur 31 där samtliga väggar ska sättas ut.

Figur 31. Planet som används i räkneexemplet för tidsuppskattningen.

Varje streck som ska ritas ut föregås av att användaren matar in linjens pilmått från ritningen i
enheten. Detta tar uppskattningsvis 15 sekunder, samma tid det tar att mata in fyra tal i en
miniräknare från ett papper med talen på. Ett kort experiment gjordes för att ta fram denna tid.
Antal inmatningar för planet i exemplet, alltså antal väggar som ska ritas ut, är 24 stycken. Detta
ger en total inmatningstid på 360 sekunder, alltså 6 minuter.

Normal gånghastighet är ungefär 1,4 meter per sekund [13] , och ett antagande har gjorts att man
kan gå med vagnen i hälften av den hastigheten, det vill säga i 0,7 meter per sekund. Då ingen
prototyp gjorts är vagnens maximala hastighet den kan fungera vid okänd och därför har ett
antagande gjorts. Den totala sträckan av alla väggar på planritningen i Figur 31 är ungefär 150
meter. De 150 meterna skulle alltså ta 214 sekunder att gå med vagnen, det vill säga 3,5 minuter.
Tillsammans med de 6 minuterna det tar att mata in pilmåtten blir den totala, effektiva tiden
endast 9,5 minuter.

Givetvis tillkommer en del tid för att läsa ritningen, gå med vagnen mellan strecken som ska ritas
ut och för andra oförutsedda händelser. Även om man tredubblar den effektiva tiden bör arbetet
med vagnen bara ta ungefär 30 minuter. Tillsammans med tiden det tar att etablera totalstationen
och plocka ihop all utrustning bör den totala tiden bli ungefär en timme.



38

9. Diskussion och slutsats

Det finns en stor potential till att effektivisera och förbättra utsättningsmomentet och genom det
ta ett steg mot en mer modern industri och ett mer automatiserat byggande som i sin tur innebär
många uppenbara fördelar. I stort sett alla företag har dessutom ambitionen att utföra sina
tjänster snabbare, effektivare och billigare och det är precis vad produkten som tagits fram skulle
möjliggöra för företag som erbjuder tjänster inom mätteknik och utsättning. Produkten har en
verklig potential att öka konkurrenskraften hos företag som väljer att använda den och på så vis
driva marknaden mot mer effektiva tjänster inom utsättning. Att arbetsmiljön väsentligt skulle
förbättras för mätningstekniker genom att använda vagnen istället för att göra en traditionell
utsättning är ett intresse som ligger både hos mätningsteknikerna själva såväl som hos
arbetsgivarna.

Tyvärr uppkom en del krav i kravspecifikationen i ett relativt sent skede i projektet och tid fanns
därför inte till att modifiera produkten till att klara dessa krav på ett bra sätt. Det viktigaste
exemplet på ett sådant krav var kravet att kunna rita markeringar i hörn omgärdade av hinder så
som exempelvis armeringsjärn. En enkel strukturvariation av vagnen skulle leda till att den även
skulle kunna uppfylla detta krav, exempelvis genom att placera ritenheten närmare vagnens
framkant.

Om produkten klarar av att göra markeringar över nivåskillnader kan diskuteras då produkten i
sig inte direkt medger detta. Spraymunstycket kommer att sitta väldigt nära betongytan för att ge
en tunn stråle och detta tillsammans med vagnens låga markfrigång gör att användaren skulle
behöva hjälpa till lite för att exempelvis inte spraymunstycket ska skrapa i kanten. Även den
verkliga tidsåtgången för en utsättning med vagnen är något som inte helt säkert kan fastslås
innan en prototyp byggts och testats.

Utöver ovan nämnda problem uppfyller vagnen målet med projektet mycket bra, och projektet
kan sägas vara lyckat. I Bilaga D kan kravspecifikationen ses i sin helhet och också vilka krav
som uppfylldes och vilka som inte gjorde det. Produktkonceptet är dock inte det optimala
konceptet för att minimera tidsåtgången och kostnaderna för ett utsättningsmoment, men det bör
betraktas som ett mycket bra första steg i den riktningen. Vagnen skulle kunna vidareutvecklas
till en helt självgående robot för att ytterligare minimera tidsåtgången och allra helst skulle
utsättningen ersättas helt av exempelvis AR-teknik.
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10. Framtida arbete

Efter avslutat examensarbete är det tänkt att projektet ska fortsätta för att försöka göra konceptet
till en kommersiell produkt på marknaden. Det som ska göras i den närmsta framtiden är att göra
en ännu noggrannare utredning av marknaden för att ta reda på vad potentiella köpare av
produkten skulle ha för krav på produkten och vilken prisnivå som skulle vara rimlig. Sedan bör
en fungerande prototyp byggas för att verifiera att produkten fungerar och att den klarar av de
krav köpare av produkten skulle ställa på den. Det sista steget är att försöka sälja in konceptet
hos ett företag som har resurserna att utveckla den vidare till en butiksfärdig produkt och börja
sälja den.

Mycket av arbetet som kvarstår med produkten handlar om att programmera all mjukvara och
sedan detaljkonstruera den fysiska produkten och anpassa den till tillverkning och
massproduktion. Även design av gränssnittet för vagnens egen enhet behöver göras. En smärre
redigering av designen kan vara nödvändig för att den lättare ska kunna markera i hörn
omgärdade av fysiska hinder så som armeringsjärn. Det är också möjligt att en kompensation
behöver programmeras in för eventuella lutningar på underlaget.
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Bilaga A, frågor och svar från studiebesöket

Plats: Ropsten, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Datum: 6 feb 2018

Byggentreprenör: Erlandsson Bygg

Byggherre: Tobin Properties

Projekt: Äril, Norra Djurgårdsstaden

Personer närvarande: Niklas Landin, Rickard Uske (svarat på frågor), platschef Magnus
Engström (svarat på frågor) samt mätningstekniker (svarat på frågor)

1. Vilka moment ingår i utsättningen?

1. Etablera totalstation (mät ut mot kända reflexer/prismor). Detta ger kända koordinater för
totalstationen.

2. Alt.1: markera ut vägghörn (se blå kryss på foton). Använder prisma på pinne.
Alt. 2: sätt ut baslinjer med kända koordinater. Baslinjerna är definierade i K-ritningen.
Sedan använder man pilmått som utgår från baslinjerna. På betongplattan används då
måttband eller tumstock.

3. Man använder snörslå för att slå ut strecken för väggarna.
4. Spraya linjerna med klarlack. (Finns även penna som klarar av väta).
5. Påbörja montage av väggar

Punkt 1, 2, 4 görs av en person. Punkt 3 görs av två personer men kan utföras ensam (det är dock
svårare). Punkt 5 görs av flera personer men ingår inte i detta exjobb.

2. Hur lång tid tar varje moment?

Följande uppskattningar gäller för ett (normalstort) betongvalv på ca 200 - 400 m2:

1. 10-15 min
2. 2-3 h
3. 30 min
4. 10-15 min

Total tid ca ½ arbetsdag, eller 4 h.

3. När på dagen görs varje moment?

Moment 1-4 görs på förmiddagen efter att man gjutit ett betongvalv, alltså ungefär mellan kl 7-
11. På eftermiddagen påbörjas moment 5.

Kl 11 är valvet färdiggjutet och redan kl 15 går det att beträda valvet. Runt kl 16 tar arbetsdagen
slut.

4. Vad använder man för underlag / ritningar till utsättningen?
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K-ritningar. Rör och el ska ej ritas ut på betongvalvet ty de läggs i filigranbjälklaget som man
sedan gjuter på.

5. Vad finns för information på dessa? Mått? Koordinater?

- Baslinjer med givna koordinater
- Pilmått till väggar som utgår från baslinjerna
- Se exempel på K-ritning

6. Är det någonting som brukar bli fel? Varför?

Nej, inga särskilda fel. Dock fås alltid ett visst fel till stor del på grund av måttnoggrannheten när
man använder prismor. Noggrannheten är ca 2-3 mm för prismor. Noggrannheten för GPS är
mycket mindre varför tekniken inte är lämplig att använda vid utsättning av väggar.

7. Är det något moment som är svårt eller jobbigt?

Ett ganska stort problem är att man måste böja sig och krypa på knä mycket i samband med att
man ritar ut kryss, jobbar med snörslån och lackar.

8. Hur ser underlaget ut, alltså betongplattan? Är det alltid betong?

Det är i princip alltid betong. Ytan blir väldigt slät, man kan tänka sig att det går att åka
skateboard på utan att det hackar och fastnar. Det ligger ingen smuts på plattan när den är
nygjuten eftersom det just bara är nygjuten betong som stelnat.

När betongen stelnar, även kallat när den “brinner”, blir den runt ca 40 grader varm, varför snö
smälter och lätt regn avdunstar. Vid kraftigt snöfall eller kraftigt regn kan den bli ganska blöt
och/eller slaskig.

Det finns dock nivåskillnader på plattan. Där det ska byggas badrum hålls ytan nere med ca 20-
30 mm. Vid trapphus kan det också vara nedhållet med ca 30-40 mm.

Ur betongplattan sticker det ofta upp armeringsjärn som ska sitta i väggarna, rör, slangar och
kablar.

9. Hur ser linjerna ut som ska ritas ut på plattan? Vad för information ska de ge?

Man ritar bara (röda) streck. Ingen ytterligare information krävs. Dessa skulle kunna vara
streckade istället för heldragna så länge man ser tydligt var hörnen är.

10. Sker det mycket stölder nattetid?

Stölder sker.

11. Finns risk för ojämnheter och eller skräp/prylar på plattan?

Se fråga 8.

Förutom nivåskillnaderna sticker en del armeringsjärn och rör upp ur plattan. Rören är bland
annat till avlopp och golvvärme. Vanligt att streck måste ritas ca 100 mm från ett armeringsjärn.



3

Ibland, vid korsande väggar, måste streck ritas mellan armeringsjärnen som hör till den korsande
väggen. Armeringsjärnen har vanligen ett avstånd på ca 200 mm mellan sig.

12. Hur mycket kostar en dag eller en timme bygget är igång?

Det varierar beroende på ett stort antal parametrar så som vilka maskiner man har hyrt in,
storleken på bygget, vilken arbetskraft man använder med mera. Men man kan uppskatta att en
dag på ett medelstort flerbostadshusprojekt med ca 100 lägenheter kostar runt 100 000 kronor /
dag. Det blir alltså 12 500 kr/timme räknat på 8 timmars arbetsdagar. Inräknat i uppskattningen
är kostnad för:

- personal (arbetare och tjänstemän)
- bodar
- värme
- el
- maskiner
- med mera

Intressant är också att ca 20 - 30 valvgjutningar görs per projekt.

13. Hur är miljön kring betongplattan? Finns det tak över den? Kan det regna in? Snö?

Det är inget tak och inga väggar då plattan gjuts. Det finns inte heller någon skyddsplast eller
något tält runt om.

14. Hur många personer arbetar med utsättning? Hur många i varje moment?

Se fråga 1.

15. Vad för produkter/ tekniska instrument / hjälpmedel använder man i processen?

- Totalstation
- Stativ till totalstation
- “Prismapinne”
- Handdator som innehåller koordinater för väggarna
- Snörslå
- Måttband
- Tumstock
- Klarlack

16. Övriga frågor som dyker upp:
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Bilaga B, fotografier från studiebesöket

Den röda linjen har ritats ut med snörslå och det blå krysset är en markering som gjorts för att
markera ut ett vägghörn. Armeringsjärnen ska sitta inuti väggen.

Bilden visar de hinder som kan sticka upp ur ett betongvalv.
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Man har börjat montera en vägg längs en utsatt linje.

Ett exempel på när markeringar måste göras i ett hörn med hinder som omsluter.
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Bilaga C, foton från Trimtec och på totalstationen

Den robotiska totalstationen av märke och modell Trimble S3 som lånades hem från KTH.
Foto som togs i Trimtecs lokaler i Kista.
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Bilaga D, kravspecifikation
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Alternativ A och B syftar på de två tidsalternativen. HF = huvudfunktion. N = nödvändigt krav.
Ö = önskvärt krav.
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Bilaga E, funktions- och medelträd

Trädet är uppdelat i mindre delar för att få plats. Bokstäverna länkar ihop de olika delarna.

A B C

A

A

B
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B

C

C
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Bilaga F, utvärderingsmatris
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