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Sammanfattning 
AB Furhoffs Rostfria grundades i Skövde 1899 för att tillverka kannor och kittlar i 
koppar. Idag tillverkar de produkter i rostfritt stål för bland annat VVS-system, storkök 
och diskbänkar för hemmamiljö. Tillverkningen sker i Skövde med en maskinpark som 
är anpassad för produktion i rostfritt stål. 
 
Då kraven från marknaden går åt mer hygieniska golvrännor och konkurrenterna foku-
serar på att marknadsföra denna typ av produkt, vill Furhoffs leda denna utveckling. 
Examensarbetets mål är att utveckla en golvränna som är anpassad för områden som 
har extra höga krav på hygien för att undvika spridning av smittor. Detta kan vara livs-
medelsindustri, storkök, sjukhus eller laboratorier. Golvrännan ska även vara säker att 
använda i en industri där tyngre trafik förekommer och då är det ett krav att locket ska 
klara en belastning på 12 500 kg.   
 
För att anpassa produkten till användaren utfördes intervjuer på ett större mejeri, en 
livsmedelsindustri och en restaurang. Även en observation utfördes på restaurangen för 
att observera hur rengöringsprocessen av produkten gick till. Informationen från dessa 
besök resulterade i användarbehov som tillsammans med krav från Furhoffs låg till 
grund för hur golvrännan senare utvecklades. Golvrännans olika komponenter: brunn 
med vattenlås, ränna, lock och silkorg, utvecklades var för sig för att sedan anpassas 
till varandra. Utförda tester och en kostnadsanalys låg till grund för de konceptval som 
togs. Flödet av vatten och bortforslande av avfall testades för att välja ut den mest op-
timala profilen på rännan. För att veta om golvrännan är säker att använda i de tänkta 
miljöerna utfördes belastnings-, halk- och flödestester på locket.  
 
Den slutliga produkten är anpassad för Furhoffs tillverkningsmetoder. Golvrännan 
uppfyller de krav som ställts och är anpassad för miljöer med höga krav på hygien. 
Resultatet från examensarbetet kommer att ligga till grund för den hygienränna som 
kommer att tillverkas av Furhoffs.    
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Abstract 
AB Furhoffs Rostfria was founded in Skövde in 1899 to produce pots and cauldrons in 
copper. Today´s production is focused on products for HVAC (heating, ventilation and 
air conditioning) as well as for restaurant kitchens and customized products. The pro-
duction is located in Skövde with machines suited for processing stainless steel. 
 
Demands from the market as well as Furhoff´s competitors are focusing on hygienic 
floor drain gutters. Because of this, Furhoffs wants to be the leading company of this 
kind of development. This project aims to develop a floor drain gutter that is suitable 
for environments with high requirements of hygiene to prevent spreading of diseases. 
These environments can be food factories, laboratories, hospitals and restaurant kitch-
ens. The product needs to be safe to use in industries where traffic from heavy vehicles 
occur. This means that the product must withstand a load of 12 500 kg.  
 
To adjust the product to fit the user, interviews were performed in a large dairy, a food 
factory and in a restaurant. An observation was also performed in the restaurant to ob-
serve the cleaning process of a floor drain gutter. The information from the user study 
resulted in a list of needs. These, combined with demands from the company, formed 
the product specification. This specification was the basis for how the product later was 
developed. The components of the floor drain gutter, gully with a stench trap, gutter, 
cover and strainer basket, was developed separately and adapted to each other. Tests 
and cost analysis were performed to make well-founded concept choices. Water flow 
and removal of waste was tested to choose the most optimal gutter profile. To make 
sure the floor drain gutter is safe to use in the intended environment, load tests, slip 
tests and tests of flow rates were made.    
 
The final product is adjusted for Furhoff´s production methods. The floor drain gutter 
fulfils the requirements and is suitable for environments with high hygiene demands. 
The result from this thesis will be used for further development of Furhoff´s future floor 
drain gutter.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete utfördes i samarbete med AB Furhoffs Rostfria med målet att ut-
veckla en golvränna med fokus på hygien. Furhoffs vill öka sin konkurrenskraftighet 
inom detta område, då konkurrerande företag just nu fokuserar på att framhäva denna 
typ av produkt. Marknaden för hygieniska produkter ökar, även för miljöer där de tidi-
gare inte använts. Miljöerna som golvrännan ska anpassas till är bland annat livsme-
delsindustri, laboratorier och storkök. I dessa miljöer är god hygien av stor vikt för att 
undvika spridning av smittor. För att upprätthålla god hygien krävs golvrännor vars 
utformning förhindrar bakterietillväxt och underlättar städning. 
  

 Bakgrund 
Avfall och vätskor förekommer i livsmedelsindustrin och kan utgöra halkrisk för den 
som arbetar där. Vätskorna kan dels komma från spill, själva processen eller från en 
specifik källa, exempelvis stora kärl med vatten som hälls ut över en viss punkt. För att 
forsla bort dessa vätskor används golvbrunnar eller golvrännor. Då stora mängder vat-
ten hälls ut över en punkt är en golvbrunn passande och då vatten förekommer på en 
större yta är golvränna att föredra då den samlar upp vatten från en större del av golvet. 
Efter att vattnet samlats upp transporteras vattnet vidare till ett utlopp (European 
Hygienic Engineering & Design Group, 2016). 

Nyligen gjorda studier visar att dräneringssystem är tillhåll för bakterier (Parisi, La-
torre, Fraccalvier, Miccolupo, Normanno, Caruso & Santagada, 2012). Då det förekom-
mer rikligt med vatten i systemen är detta en miljö där det sker tillväxt av mikroorgan-
ismer. Det har visats att ohygieniska miljöer har skapats på grund av komponenternas 
utformning och design.  
 
Det är viktigt att golvrännor som används inom livsmedelsindustrin inte riskerar att 
kontaminera livsmedel. Genom att undvika att ha kvarliggande avfall och vatten en 
längre tid i rännan kan bakterietillväxten förhindras (European Hygienic Engineering 
& Design Group, 2016).  
 
Furhoffs anser att de brunnar och rännor som tillverkas idag för miljöer med höga hy-
gienkrav behöver uppdateras och de vill vara det företag som leder denna typ av ut-
veckling. 
 

 AB Furhoffs Rostfria 
AB Furhoffs Rostfria grundades av Carl Furhoff i Skövde 1899 för att tillverka kannor 
och kittlar i koppar. 1920 övergick produktionen från koppar till rostfritt stål. Idag till-
verkar Furhoffs produkter för bland annat VVS-system, storkök och diskbänkar för 
hemmamiljö. De har även legoproduktion som är anpassad efter kundens behov. 

Utveckling och tillverkning av produkterna sker på Furhoffs anläggning i Skövde. Ma-
skinparken är utrustad med bearbetningsmaskiner för tillverkning av produkter i rost-
fritt stål. Monteringen av produkterna sker även här och de beställda produkterna sänds 
därefter till kund. Furhoffs säljkontor är placerade i Sverige och Norge (Furhoffs, 
2017).  
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 Problemformulering 
För att möta de krav som ställs av kunder och kunna konkurrera med liknande produkter 
på marknaden behöver Furhoffs utveckla en golvränna som är utformad för att undvika 
bakterietillväxt och som är lätt att spola ren med en mindre mängd vatten.  

Den hygienränna som Furhoffs tillverkar idag kallas Furo 177, se Figur 1. Golvrännan 
består av brunn, vattenlås, innersil/silkorg, ränna och lock. Locket är den del som är 
mest synlig och som ger en horisontell yta tillsammans med golvet. Locket tillåter vat-
ten att rinna från golvet till rännan som är placerad under locket. Rännan samlar upp 
vattnet och leder det i sin tur ner i brunnen. Brunnen sitter monterad under rännan och 
är den komponent som möjliggör utlopp för vatten vidare ut i avloppet. Botten- eller 
sidoutlopp används beroende på avloppssystemets placering. I vattenlåset som sitter i 
brunnen bildas en vattenpelare som förhindrar att odör sprids från avloppet. Golvrännan 
kan vara utrustad med två olika typer av vattenlås. Vilket lås som används beror på om 
brunnen har ett botten- eller sidoutlopp. Båda typerna av vattenlås orsakar att en större 
mängd vatten och tyngre partiklar stannar kvar i botten av brunnen, se Figur 2. Det 
smutsiga vattnet stannar även kvar i brunnen då vattenlåset lyfts upp och orsakar därför 
bakterietillväxt och lukt, vilket är ett problem.  

 
Figur 1. Beskrivning av golvrännans komponenter och nuvarande problem 

 

Det lock som används uppnår inte belastningsklass M125 som motsvarar belastningen 
12 500 kg. Rännan, vars botten är plan, forslar inte bort avfall tillräckligt bra och radier 
och vinklar behöver korrigeras för att minska risken för bakterietillväxt. Över brunnen 
i den nuvarande produkten ligger en innersil. Det finns även en silkorg som tillval, som 
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ska samla upp avfall. Silkorgen har dock utrymmen som är svåra att komma åt vid 
rengöring.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Syfte och Mål 
Examensarbetets mål är att utveckla en mer hygienisk golvränna med minimal bakterie- 
och smutsansamling. Den nya produkten ska vara utformad för att undvika att 
smuts och vatten ansamlas i ränna och brunn.  

Ett krav från Furhoffs är att rännan ska vara anpassad för betongbjälklag och utformad 
så att montering kan ske med massagolv1. Rännan ska då ha en minst 35 mm bred fläns 
för massan att fästa vid. Om möjligt är det även önskvärt att den kan anpassas för plast-
matta. Materialet ska vara rostfritt, syrafast stål (Europeisk standard 1.4404) om metall 
används. Detta ska i så fall vara invändigt slipat och polerat. Materialets ytfinhet, som 
mäts med ett Ra-värde ska ej överstiga 0,5 µm. Detta medför att materialet får en slät 
ytfinish som minimerar ansamling av smuts och bakterier. Ett annat krav är att locket 
ska ha belastningsklass M125. Detta innebär att locket klarar tyngden från lastbils- och 
trucktrafik utan att deformeras, enligt SS-EN 1253-1 (svensk avloppsstandard, 2015). 
Det är även ett krav att locket inte ska vara halt att gå på. 

Golvrännan ska vara anpassad för ett botten- eller sidoutlopp som är 75 eller 110 mm i 
diameter. Det vattenlås som används i rännan ska vara urtagbart och lättstädat. Enligt 
SS-EN 1253-1 (svensk avloppsstandard, 2015) ska vattenlås ha en vattenpelare på 50 
mm och medge att en kula på 8 mm kan åka igenom. Under rengöring tas vattenlåset 
upp och dålig lukt kommer upp från avloppet. Därför är det önskvärt att den nya pro-
dukten har ett luktstopp som sitter kvar under rengöring. Det ska inte vara möjligt för 
vatten att samlas i botten av brunnen. Silkorg ska finnas för uppsamling av avfall. Sil-
korgens botten ska vara placerad över den vattenspegel som finns i vattenlåset. Rännan 
ska vara lättstädad och kunna spolas ren med så lite vatten som möjligt. Priset önskas 
vara lägre än för Furo 177, för att vara konkurrenskraftigt. Produktionsantalet antas bli 
100 stycken per år.  

Fokus ligger på golvrännans utformning och avgränsas vid utloppet från brunnen. De-
taljer som fästöron, vilka sitter utanpå brunnen och används vid montering, är undan-
tagna från examensarbetet då utveckling av dessa sker parallellt på företaget.  

                                                 
1 Massagolv är ett samlingsnamn för flera materialtyper, epoxi, akryl och polyuretan. 
Det är hygieniskt och tåligt mot kemikalier (Heimdall, 2017).  

 

Figur 2. Två typer av vattenlås som används i nuläget 
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Med den nya produkten vill Furhoffs konkurrera mot liknande produkter på marknaden 
och locka nya kunder till företaget. 

 

 Produktens användare 
Det kan förekomma olika typer av användare för en produkt då det finns skillnader i på 
vilket sätt personen använder den. En person som använder produkten för sitt huvud-
syfte kallar Janhager (2005) för primär användare. En sekundär användare är den per-
son som kommer i kontakt med produkten men använder den inte för huvudsyftet. Detta 
kan exempelvis vara en person som reparerar produkten. Om en person påverkas av en 
produkt men inte kommer i direkt kontakt med den är denna person en sidoanvändare. 
Det skulle exempelvis kunna vara en person som ser eller hör produkten. Befinner sig 
en person vid sidan av en primär användare kallas denna för medanvändare. Enligt 
Janhager (2005) är det viktigt att inkludera alla typer av användare då samtliga kan ha 
åsikter om produkten.  

För golvrännan är sällan kunden användare. Kunden i detta fall är den person som be-
ställer golvrännan och är intresserad av pris och kvalité, men kommer inte på något 
annat sätt i kontakt med produkten. Vid tillverkningen kommer operatören i kontakt 
med golvrännan vilket gör denne till en sekundär användare. Samma gäller den montör 
som monterar ihop alla delar. När golvrännan monteras på plats i golvet är rörläggaren 
eller byggarbetaren användaren, även här en så kallad sekundär användare. Då golv-
rännan är monterad på plats kommer de människor som befinner sig vid rännan i kon-
takt med den då de går eller kör över den, dessa är sekundära användare. Golvrännans 
huvudsyfte är att uppta vatten och avfall som spolas mot den. Då städning utförs av 
städpersonal, har dessa utsetts till att vara primära användare. Den primära användaren 
är den som kommer i betydligt större kontakt med rännans komponenter.   

 Arbetets struktur 
Projektets struktur liknar den fyrstegsmodell som beskrivs av Cross (2008), se Figur 3. 
Första steget var att utforska projektets kontext med hjälp av en förstudie. Detta följdes 
upp av en idégenerering där lösningar och koncept utformades. Dessa utvärderades med 
hjälp av utförda tester för att sedan vidareutvecklas. Det avslutande steget i processen 
är att kommunicera koncept och förslag, vilket gjordes med CAD-modeller och rit-
ningar.   
 
Förstudien innehåller informationsinsamling om hygien inom livsmedelsindustrier, 
vilka risker som kan uppstå vid bristande hygien och lösningar för hur det skulle kunna 
undvikas. Genom en riskanalys kunde de mest kritiska problemen med produkten fast-
ställas och även de lösningar som krävdes för att undvika olyckor. För att identifiera 
användarens behov för produkten användes en fyrstegsmodell enligt Ulrich & Eppinger 
(2012). De behov som uttrycktes upprättades i en kravspecifikation, tillsammans med 
krav från Furhoffs och standarder.  
 
Rapportens struktur följer den designprocess som valts att arbeta utifrån där metod, 
tillvägagångssätt och resultat presenteras efter varandra. Arbetet kring golvrännans del-
komponenter utfördes till största del enskilt, men även parallellt arbete förekom för att 
anpassa delkomponenterna efter varandra. I rapporten presenteras delkomponenterna 
som: brunn och vattenlås, ränna, lock samt silkorg, för att slutligen presenteras som en 
komplett produkt. De slutliga konceptval som utfördes under projektets gång gjordes 
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tillsammans med Furhoffs. Dessa grundades på resultaten från bland annat kostnadsa-
nalys, flödes- och belastningstest. I rapporten presenteras dessa resultat och även den 
slutliga prototypen som tillverkats i skala 1:1.  
 

 

 
Figur 3. Examensarbetets struktur   



 6 

2 Förstudie 
 
Förstudien som utfördes berör de områden som är viktiga för utvecklingen av en hygi-
enisk golvränna. Den innefattar de risker som finns med bristande hygien hos en golv-
ränna, vilka orsakerna är och hur det kan undvikas. Material, tillverkningsmetoder, eko-
nomiska aspekter och miljöpåverkan är andra ämnen som berörs. En analys av använ-
darnas behov och önskemål utfördes i förstudien för att tillsammans med krav från Fur-
hoffs och standarder resultera i en kravspecifikation. Kravspecifikationen ligger till 
grund för utvecklingen av den nya golvrännan.  

 Golvrännans påverkan på hygien och livsmedelssäkerhet 
Dräneringssystem, såsom brunnar och rännor, är tillhåll för bakterier (Parisi, et al., 
2012). I en studie där tester utfördes på 34 mejerier upptäcktes Listeria spp och Listeria 
monocytogenes på 19 av dessa. 40,6% av bakterierna hittades i dräneringssystemen. 
Även förekomst av Salmonella studerades i slakterier. Här upptäcktes salmonellabak-
terier i 50-70 % av vattentesterna från dräneringssystemen. Studien visar att det är vik-
tigt att vatten ej tillåts spridas från dräneringssystemen (Swanenburg, Urlings, Snijders, 
Keuzenkamp & Knapen, 2001). 
 

 
 

Figur 4. Hygien är mycket viktigt i livsmedelsindustrin (Furhoffs, 2017) 

 

2.1.1 Konsekvenser av bristande hygien 
När vatten blir stående i dräneringssystemen sker bakterietillväxt. Det är viktigt att det 
undviks i exempelvis livsmedelsindustrier, se Figur 4, då det annars riskerar att konta-
minera livsmedel (European Hygienic Engineering & Design Group, 2016). Livsme-
delssäkerhet är viktigt för människors hälsa. Detta innebär att maten som produceras 
ska vara fri från gifter, farliga kemikalier och mikrobiologiska patogener som virus och 
bakterier. De sistnämnda kan orsaka sjukdomar, i vissa fall allvarliga sådana (Roberts, 
2001). En av dessa bakterier är Listeria monocytogenes. Bakterien kontaminerar ofta 
färdigmat, då den har förmågan att överleva i miljöer där mat produceras. Detta beror 
på att bakterien bildar motståndskraftig, biologisk film på ytor där den hamnar (Lee & 
Wang, 2017).  
 
Listeria monocytogenes är livsmedelsburen och kan orsaka sjukdomen listerios hos 
människor. Sjukdomen uppkommer i invasiv och icke invasiv form. De som drabbas 
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av den invasiva formen av sjukdomen har ofta ett nedsatt immunförsvar sedan innan. 
Den är inte vanlig men har en dödlig utgång för 20-30% av de som drabbas. Hos gravida 
kvinnor kan invasiv listerios leda till missfall. För att minska risken att livsmedelsburen 
Listeria monocytogenes kontaminerar mat krävs kontroll av hela livsmedelskedjan 
(Walls & Buchanan, 2005).  

2.1.2 Hygienisk design 
Det har varit mycket vanligt att använda nätgaller, se Figur 5, som lock i byggnader för 
livsmedelsindustri. Eftersom dessa har många fästpunkter som inte är sammansvetsade 
finns många håligheter som orsakar bakterietillväxt. De är ansträngande att rengöra 
samtidigt som de även efter städning har en låg grad av hygien. Test utförda i DTU2:s 
laboratorier i Danmark visar att denna typ av galler har åtta gånger större bakterie-
mängd än den bästa locktypen i testet som var helgjuten (European Hygienic 
Engineering & Design Group, 2016). 
 
 
 
 

 
 

Figur 5. Lock av typen nätgaller 

 
Det är viktigt att inse vid design av dräneringssystem att olika typer av produktion, 
exempelvis mejeri, kött, fisk eller torrvaror, ställer olika krav på dränering, se Figur 6. 
Där det snabbt samlas stora mängder fast avfall, som grönsaker och kött är det en ut-
maning att forsla bort detta med små volymer vatten. Den begränsande faktorn är ofta 
silkorgen som, när den fylls för snabbt eller töms för sällan, riskerar att översvämma 
golvet med kontaminerat vatten. Silkorgen underdimensioneras ofta eftersom mängden 
avfall som hamnar där underskattas i designprocessen (European Hygienic Engineering 
& Design Group, 2016).  
 

 

                                                 
2 (Danmarks Tekniske Universitet, 2017) 
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Figur 6. Avfall hos en livsmedelsproducent (Furhoffs, 2017) 

 
Rännprofilen har stor betydelse för både hygien och transport av fast avfall. Slitsrännor 
är mindre hygieniska medan boxkanaler har sämre avfallstransport, se Figur 7 
(European Hygienic Engineering & Design Group, 2016). Rännan bör ha en konstant 
lutning på längden med ett minimum på 1%3 men helst mer. Det är viktigt att det är 
vattentätt och fritt från håligheter där rännan och golvet möts för att minska risken för 
att avfall och smutsigt vatten fastnar där. Fordonstrafik och temperaturväxlingar utgör 
de största riskerna för sprickbildning i dessa områden. Risken minskar om golvrännor 
placeras där fordonstrafik ej finns. 
 

 
 

Figur 7. Slitsränna och boxkanal 

 
Under de senaste åren har ett mål i livsmedelsindustrin varit att minska på vattenan-
vändningen. Detta ställer stora krav på designen av de system som forslar bort vattnet. 
Det krävs en högre grad av självrengöring hos rännorna och dess komponenter under 
städningen. Det är viktigt att kontaminerat vatten helt sköljs bort, speciellt i hygienom-

                                                 
3 Vid 1 % lutning på en 1000 mm lång ränna, är rännans ena ände 10 mm lägre än den 
andra.   
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råden, vilket idag ofta görs med ett urtagbart vattenlås. Att det går att lossa på vatten-
låsen gör att det går att komma åt rörsystemen vilket minskar behovet av rensbrunnar4 
(European Hygienic Engineering & Design Group, 2016). 
 
Brunnar och rännor vars uppgift är att uppta vatten och avfall är bevisligen tillhåll för 
bakterier. Komponenternas utformning bör därför: 

• Tillåta enkel åtkomst för rengöring.  
• Motverka bakterietillväxt genom att exempelvis ha tillräckligt stora radier. 
• Medge goda dräneringsegenskaper för att undvika stående vatten.  
• Ej ha håligheter och springor där bakterier kan samlas. 
• Medge avtagning av lock för rengöring. Locksektioner bör ej vara längre än 500 

mm. 
• Ha flexibel tätning mellan golv och ränna för att minska risk för sprickbildning. 
• Tillåta uppsamling av tillräckligt stor mängd avfall utan att ge upphov till över-

svämning (European Hygienic Engineering & Design Group, 2016).  
 

 Hållbar utveckling genom design 
Hållbar utveckling och ansvarsfull design är ett helt koncept, från val av material till 
design, produktion och återvinning. En bedömning av den nya golvrännans påverkan 
utfördes, se Figur 8. Målet är att göra så liten påverkan på miljön som möjligt. Det 
räcker dock inte med en ansvarsfull design. För att kunna sälja produkten krävs också 
att det finns en marknad för den. Hållbar utveckling innefattar flera delar som ska fun-
gera: 
 

• Miljö; respektera ekosystemen och förstå att naturen inte är till för att fritt an-
vändas och missbrukas. 

• Social rättvisa; motverka fattigdom och verka för rättvis fördelning av natur-
tillgångar.  

• Ekonomi; ska ge rimlig förtjänst åt företaget (Ljungberg, 2005). 
 

                                                 
4 Rensbrunnar är till för renspolning av avlopp. Till skillnad från en vanlig brunn har 
de ingen öppning för genomförsel, utan locket skruvas av för att möjliggöra högt-
rycksspolning.  
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Figur 8. Bedömning av den nya golvrännans påverkan 

 
LiDS Wheel, Lifecycle Design Strategies (Mulder, 2006), är en metod som används för 
att uppnå hållbar utveckling genom design. Metoden går ut på att följa åtta strategier 
för att skapa en hållbar produkt. Hur väl utvecklingen av produkten följt strategierna 
kan sedan visualiseras i ett nät, där varje strategi poängsätts. Detta kan jämföras med 
exempelvis den föregående produkten, för att se hur stor den miljömässiga förbätt-
ringen är. Strategierna som används i LiDS Wheel är följande:    
 

1) Materialvalet ska ha låg inverkan på miljön. Det ska vara giftfritt och ofarligt. 
Förnyelsebara material med lågt energiinnehåll vid framställning är att föredra. 
När det är möjligt bör återvunna material föreskrivas av designern. Det är även 
enklare att återvinna om olika material ej blandas. 

 
2) Reducera vikt genom att minska på mängden material. Detta kan göra stor skill-

nad på produktens miljöinverkan då det i hög grad påverkar transporten. Det 
gör även stor skillnad då mängden avfall minskar och mindre mängd råvaror 
förbrukas. När volymen av produkten minskar ökas antalet produkter som kan 
fraktas åt gången vilket är mer effektivt och därmed positivt för miljön.  

 
3) Välj produktionsmetoder som är miljövänliga. Se över processen om exempel-

vis kemiska ämnen kan ersättas eller om mindre vatten kan användas. Anpassa 
produkten så att den kräver färre steg i produktionen. Olika delar kan exempel-
vis kombineras till en, vilket minskar både produktions- och monteringssteg. 

 
4) Genom att välja exempelvis kartong före polystyren och bioplaster före kon-

ventionella skumplaster kan påverkan kring förpackningsmaterial minimeras. 
Produkten kan även konstrueras på sådant sätt att behovet av förpacknings-
material minskar eller försvinner. Välj även ett transportsätt som minskar inver-
kan på miljön. Avstånden kan även ses över med leverantören så att transport-
sträckorna kan minimeras.  

 
5) Utforma produkten så att energiåtgången under användning minimeras. Använd 

förnyelsebara energikällor och möjliggör även reducering av exempelvis ren-
göringsmedel, vatten och smörjmedel.  
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6) Optimera produktens livslängd genom att göra den tillförlitlig och enklare att 
reparera. Det går ibland åt mer material för att göra en produkt mer robust och 
tillförlitlig. Förlängs livstiden av produkten kan det ändå löna sig att använda 
mer material om det betyder att produkten används längre.  

 
7) Gör underhållet av produkten lättare med modulära system genom att delar av 

produkten kan bytas ut. Detta kan även användas för att byta ut vissa delar för 
att få en uppdaterad produkt, vilket gör hela produkten mindre trendkänslig. För 
att produkten ska användas en längre tid kan förhållandet mellan användare och 
produkt stärkas genom exempelvis specialtillverkning. 

 
8) Optimera slutet av livscykeln genom att försöka återbruka hela produkten, eller 

delar av den. För detta krävs enkel demontering och att limmade delar undviks. 
Genom att kritiskt granska produkten, hur den uppfyller funktionerna, kan det 
visa sig att vissa delar kan förminskas eller helt tas bort. Öka användarnas kun-
skaper om produkten, exempelvis dess ursprung eller material. Om användaren 
har dessa kunskaper ökar viljan att konsumera hållbart. I bästa fall kan denna 
typ av information fås direkt från produkten (Mulder, 2006).  

 

 Materialegenskaper hos rostfritt stål 
Furhoffs arbetar med rostfritt stål och har en maskinpark anpassad för att kunna utforma 
stålet till önskad form. Rostfritt stål är materialet att föredra för golvrännor och dess 
komponenter som används vid våta utrymmen. Delarna bör då vara passiverade5 för att 
minska korrosion (European Hygienic Engineering & Design Group, 2016).  
 
Rostfritt stål är legerat med minst 12 % krom. Kromet tillsammans med järn reagerar 
med syre och bildar den skyddande oxidfilmen på ytan, passivskiktet. Med olika lege-
ringar med exempelvis krom och molybden kan man stärka skyddet och anpassa efter 
olika omgivningar (Wegrelius & Björnstedt, 1995).  

2.3.1 Austenitiskt rostfritt stål 
Mekaniskt sett är austenitiskt stål lämpligt för plastisk formgivning. Det är svetsbart 
och korrosionsbeständig. Austenitiskt stål har en kromhalt (Cr) på minst 16 % och en 
nickelhalt (Ni) på mer än 8 %. Kolhalten (C) är låg och molybden (Mo) är tillsatt för 
att få syrafast rostfritt stål. Det är den enda typen av stål som är icke-magnetiskt, men 
kan dock bli svagt magnetiskt vid kalldeformation (Jessen, 2011). Vid kalldeformering 
höjs även hållfastheten och materialet blir hårt och starkt. Hos austenitiska stål krävs 
väldigt liten deformation för att detta ska ske (Wegrelius & Björnstedt, 1995). 

2.3.2 Våtkorrosion  
Rostfria produkter som används i en aggressiv miljö där exempelvis syror, havsvatten 
och rengöringsmedel förekommer, korroderar lätt. Legeringssammansättningen är av 
stor betydelse för hur väl det rostfria stålet står emot denna korrosion. Olika stålsorter 
passar för olika ändamål. Resistansen mot korrosion beror på passivfilmen som bildas 
på ytan av metallen och gör att hastigheten som stålet korroderar med minskar drastiskt. 
Om hastigheten för korrosion understiger 0,1 mm/år, anses det rostfria stålet vara be-
ständigt i en viss miljö. Passivfilmen är så tunn att den ej går att se med blotta ögat, 
                                                 
5 Passivering kallas den process som bildar korrosionsskyddet på materialet.  
 



 12 

endast några nanometer i tjocklek. Den bildas i syrehaltiga miljöer och består huvud-
sakligen av krom-järn-oxid. Syrehalten i vatten är tillräcklig för att passivskiktet ska 
underhållas och bildas en mekanisk repa självläker skiktet. I aggressiva miljöer kan 
passivfilmen brytas ner utan att kunna återbildas, då kan korrosionsangrepp före-
komma.  
 
Stålets yta har betydelse för hur korrosionsbeständigt materialet är. Smuts, färg, rost 
och kolstålspartiklar kan ha negativ inverkan på förmågan att motstå korrosion. Svets-
oxid kan i neutrala miljöer öka risken för korrosion men har mindre betydelse i sura 
miljöer då den löses upp. Gasskydd eller rengöring efter svetsningen kan motverka 
svetsoxider. Risken för gropfrätning och även spänningskorrosion ökar om stålet slipas 
grovt då det skapas spänningar i ytskiktet. För att motverka detta är det viktigt att av-
sluta med en finkornig slipskiva. Släta och smutsfria ytor är bäst för att undvika kor-
rosion (Wegrelius & Björnstedt, 1995). För att rengöra rostfria ytor används rengö-
ringsmedel anpassat för vilken typ av smuts som ska tas bort (Stainless, 2017). 

 Effektivisera tillverkning 
Eftersom tillverkningskostnader är en avgörande faktor för om en produkt blir ekono-
miskt framgångsrik eller inte, är Design For Manufacturing (DFM), en flitigt använd 
metod. Med DFM är målet att försäkra sig om hög kvalitet samtidigt som tillverknings-
kostnaderna hålls nere (Ulrich & Eppinger, 2012). Eftersom kostnaden nästan alltid är 
en viktig faktor när beslut ska tas är det bra att ha tillgång till information om produkt-
ionsmetoder och ekonomiska uppskattningar. Dessa uppskattningar är bra att ha till-
hands när koncept ska väljas eller vid beslut om kompromisser. 

Ibland förekommer det att konstruktören inte vet vilka möjligheter och begränsningar 
som finns i produktionen och konstruerar en produkt som exempelvis inte går att pro-
ducera eller har alltför snäva toleranser när det inte är nödvändigt. Detta kan undvikas 
genom god kommunikation mellan tillverkare och konstruktör, om vad som är nödvän-
digt att veta för att lyckas med tillverkningen. Det finns dock processer som är svåra att 
beskriva, då är det enligt Ulrich och Eppinger (2012) en god idé att arbeta nära pro-
duktionen och med människor som har expertkunskaper. De kan även ge sina syn-
punkter på hur konstruktionen kan ändras för att anpassas till tillverkningen och hålla 
kostnader nere. 

Vanligtvis sjunker tillverkningskostnaden för en produkt när produktionsvolymen ökar. 
Detta eftersom fasta kostnader delas på antalet produkter och de rörliga kostnaderna 
sjunker med bra utrustning och effektiva processer. Ett sätt att uppnå ökade volymer är 
att använda sig av standardkomponenter. En komponent räknas som standardkompo-
nent när den används till fler än en produkt och kan tillverkas antingen av företaget 
eller köpas in från ett annat företag (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 Möjligheter för tillverkning 
Furhoffs har en egen maskinpark som är anpassad för de tillverkningsmetoder som 
krävs för att skapa de egentillverkade produkterna som finns tillgängliga i sortimentet. 
Önskas en form eller produkt som ej kan tillverkas på plats, köps dessa in som stan-
dardkomponenter. Ett första steg i Furhoffs produktionslinje är materialtransporten där 
stålet levereras som stora stål-ark. För att få en önskad utskuren form bearbetas arket 
med en laserskärare. 
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Bockning används om en plåt önskas vinklas. Då bockning sker med ett V-format verk-
tyg kallas det för kantpressning. Vid kantpressning pressas den raka plåten mellan två 
V-formade dynor, se Figur 9. Dessa dynor kan förekomma i olika storlekar och ger 
därmed olika radier på den böjda kanten. Det är viktigt att inse vid kantpressning att 
det krävs förståelse för hur materialet beter sig efter varje pressning, att materialet kan 
stöta emot maskinen och att det är svårt att bocka en profil som är djupare är dess bredd.  
 

 
 

Figur 9. Princip vid kantpressning 

 
Om de pressade kanterna önskas sammanfogas görs detta med hjälp av svetsning. Un-
der svetsningen smälts materialen samman, eventuellt med ett tillsatsmaterial. Hållfast-
heten i sammanfogningen är enligt Johannesson, Persson & Petterson (2013) hög men 
ger också hög värmepåverkan på materialet. De svetsningsmetoder som används på 
Furhoffs är Tungsten Inert Gas (TIG) och Metal Inert Gas (MIG).  
 
Om materialet utsätts för höga temperaturer vid exempelvis svetsning, kan kromet dif-
fundera bort från stålytan vilken då förlorar sitt självläkande passivskikt. Vid betning 
löser syror upp svetsoxider och återskapar materialets passivskikt (Furhoffs, 2017).  
 
Fräsning är en skärande bearbetningsmetod som ger plana eller krökta ytor. Verktyget 
är roterande och har flera skär. Formen på skärverktyget kan variera. 
 

 Golvrännans funktioner 
En funktionsanalys utförs för att ta reda på vad produkten i huvudsak ska klara av eller 
vad den ska utföra. Dessa förklaringar av funktioner kan beskrivas i form av ett verb 
och ett substantiv i ett funktionsträd, se Figur 10. För att kunna lösa huvudfunktionen 
behövs delfunktioner, vilka samverkar med varandra och åstadkommer tillsammans 
lösningen på huvudfunktionen. Syftet med funktionsträdet är enligt Wikberg Nilsson, 
Ericson & Törlind (2015) att skapa en förståelse för vad produkten ska klara av utan att 
bestämma en specifik lösning. 
 
Funktionsanalysen utfördes i ett tidigt skede i processen då det ansågs nödvändigt att 
förtydliga huvudproblemet och de funktioner som fanns som krav för produkten. Det 
gav även en bättre förståelse för produkten. 
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Figur 10. Funktionsträd 

 

 Analys av konkurrenter 
För att analysera möjliga konkurrenter och undersöka vilka lösningar som finns i dags-
läget hos liknande produkter genomfördes en konkurrentanalys, se Figur 11. Enligt 
Wikberg Nilsson, et al., (2015) är det bra att fokusera på de bästsäljande produkterna 
på marknaden. 
 
Vid uppstarten av arbetet framkom Furhoffs största konkurrenter och analysen fokuse-
rades mestadels på dessa. Konkurrenternas golvrännor som är speciellt anpassade för 
hygieniska miljöer granskades via deras hemsidor. I Figur 11 visas vad som ansågs vara 
positivt, negativt och intressant med konkurrenternas produkter. Resultatet gav större 
förståelse för hur hygiensortimentet såg ut på marknaden och hur Furhoffs urskilde sig 
från dessa.  
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Figur 11. Konkurrentanalys med PNI 

 

 Förstå användarens behov 
För att öka förståelsen för användare och produkt genomfördes intervjuer och obser-
vation av produkten i bruk. Detta ökar chansen att produkten blir väl anpassad efter 
användarens behov samtidigt som produkten uppfyller de konstruktionskrav som ställs 
på den. Information om användarens behov kan ge upphov till krav eller önskemål till 
kravspecifikationen, vilken ligger till grund för produktens utformning (Ulrich & 
Eppinger, 2012). Städaren av golvrännan har utsetts till att vara den primära användaren 
då denne använder golvrännan för dess huvudsyfte, att uppta vatten och avfall som 
spolas mot den. 

Intervjufrågor och observationer utformades med syftet att:  

- Öka förståelsen för användarens problem och behov vid användningen av produkten. 
- Öka designteamets förståelse för produkten. Hur fungerar den? 

2.8.1 Identifiering av användarbehov 
Målet med att identifiera användarbehoven är att få designteamet att förstå dennes be-
hov för att sedan vara säker på att den slutliga produkten uppfyller dessa. Identifiering 
av kundbehov kan genomföras genom flera steg.  
 
Rådata om användaren samlas in genom intervjuer, observationer och fokusgrupper. 
En intervju sker mellan användare och utvecklingsteam där de involverade utför en 
diskussion i användarens miljö. God information kan även uttryckas genom att obser-
vera en användare som brukar produkten. Ibland kan behov vara svåra att uttrycka i ord 
och därför kan observationen underlätta förståelsen för användarens behov (Ulrich & 
Eppinger, 2012). Genom att observera en användare som brukar en befintlig produkt 
kan teamet få reda på viktiga detaljer. Under observationen bör användaren beskriva 
och demonstrera hur de använder produkten och vad de anser vara viktigt. Designtea-
met bör även ifrågasätta saker som ser svåra eller ovanliga ut (Cross, 2008).  
 
Användare uttrycker ofta behoven i form av hur de skulle vilja lösa problemet. Detta 
bör omformuleras till vad produkten ska göra, inte hur den borde göra det. För att inte 
fastna i små detaljer bör behovet omformuleras på liknande detaljnivå som uttalandet 
från användaren. Omformuleringen bör uttryckas på ett positivt sätt genom att visa på 
vad produkten kan göra, och inte vad den inte kan. 
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Från föregående steg uppkommer vanligtvis 50-300 behov. För att kunna hantera en 
stor mängd av behov bör de delas in i en hierarkisk lista av primära behov, som karak-
täriseras av sekundära behov. De primära behoven förklarar i stort vad behovet är. De 
sekundära behoven förklarar de primära i detalj. 
 
Till sist fastställs betydelsefullheten av behoven genom att väga dem mot varandra. 
Steget kan utföras genom att designteamet förlitar sig på hur väl de förstår användaren 
och utifrån detta ranka behoven, eller att genomföra ytterligare undersökningar med 
användare där dessa får ranka behoven (Ulrich & Eppinger, 2012). 

2.8.2 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med flera användare. Målet med intervjufrågorna var att främst 
få reda på användarens behov vid användning av produkten och även att samla inform-
ation om hur produkten fungerar för att öka förståelsen för den. För att få kvalitativ 
information om användarnas behov och upplevelser utformades frågorna enligt struk-
turen Riktat Öppen. Lantz (2013) beskriver en öppen intervju som att den tillfrågade 
förklarar fenomenet fritt, där denne beskriver de sammanhang som anses vara betydel-
sefulla. Metoden ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. Den valda 
strukturen Riktat Öppen gav förståelse för produkten och dess kvaliteter. Frågorna var 
formulerade på ett sätt som öppnade upp för diskussion och gav även möjlighet att 
fördjupa sig inom området om så verkade intressant för intervjuaren.   

De frågor som ställdes under intervjuerna var: 

1. Hur går det till när ni rengör golvrännor och brunnar?  
(Typ av moment, tidsåtgång, användning av verktyg, medel vid rengö-
ring) 

2. Vilka svårigheter uppstår vid rengöringen? 
3. Vilka problem uppstår under vardagligt bruk? 

(Ljud, om något går sönder, om något fastnar) 
4. Hur märker ni av golvrännan? 
5. På vilket sätt kan utseendet vara viktigt? 
6. Passar den för ert ändamål? 

(Vad som inte åker igenom silen, vad som fastnar i rännan) 
7. Vad är bra med rännan? 
8. Vad skulle du vilja förbättra med rännan? 

Intervjuerna genomfördes via studiebesök på tre olika företag som befattar sig med 
livsmedel. Produktionstyp och storleken på företagen varierade och därmed även voly-
men av avfall.  

2.8.3 Intervju på företag 1 
Det första studiebesöket utfördes på ett större mejeri. Tre personer från städpersonalen 
intervjuades i fabriken där golvrännor fanns på plats. De förberedda frågorna låg till 
grund för samtalet och enligt den bestämda intervju-typen Riktad Öppen svarade inter-
vjupersonerna på frågan med diskuterande svar. Önskan var att intervjua de tre perso-
nerna var för sig för att de inte skulle påverkas av varandras svar. Detta fanns dock inte 
tid till. Den typ av golvränna som används på företag 1 hade ett gallerlock, se Figur 12. 
Detta försvårade rengöringen av locken avsevärt då varje hål rengjordes med en typ av 
flaskborste för att få bort smuts som fastnar i dem. Locken togs upp för hand för att 
sedan läggas i vattenkar. Här ansågs det bra att locken var av mindre sektioner då de 
annars skulle bli tunga att lyfta. Svårigheter som lyftes fram var att delar av avfallet 
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fastnade i gallret eller täppte till hela brunnen och orsakade översvämning. Under 
samma dag som intervjun genomfördes hade locket på en av de största golvrännorna 
bytts ut då det skadats och deformerats av att truckar kört över locket. Det nya locket 
som ersatte det gamla var ett spaltlock som ännu inte använts. Denna typ av lock ansågs 
vara passande för mejeriets avfall som främst bestod av vatten, fett och mindre partik-
lar.  

 
Figur 12. Spalt- och gallerlock (Furhoffs, 2017) 

 

2.8.4 Intervju på företag 2 
Ett andra studiebesök utfördes på en livsmedelsindustri som sedan tidigare använder 
Furhoffs egna golvrännor, vilka i detta fall var specialutformade efter företagets speci-
fika behov. En liknande intervju utfördes, men denna gång med en chef inom VVS 
(värme, ventilation och sanitet) på företaget som tidigare arbetat med bland annat städ-
ning av golvrännor. Något som framkom under intervjun var att personen ofta kom på 
egna lösningar på problem eller utförde lagningar av trasiga komponenter. Det fram-
kom även att städpersonalen hanterade silkorg och vattenlås vårdslöst. Det var vanligt 
att dessa delar kastades eller slogs i golvet för att få bort den smuts som fastnat där. 
Detta ledde till att delarna deformerades och inte längre passade i golvbrunnen då sil-
korgens delar endast satt ihop med punktsvetsar. Om vattenlåset inte satt på ordentligt 
kunde dålig lukt tränga igenom och vidare ut i lokalen. Ett annat problem var att vat-
tenlåsets packning hade lossat ett flertal gånger på grund av upprepad urtagning. En 
lösning på deras nya vattenlås var att de hade limmat fast packningen under vattenlåsets 
kant. Silkorgarnas kanter lossade vanligtvis i svetsen och handtaget till korgen var även 
tunt och svagt. En uttryckt önskan från användaren var att dessa delar skulle vara rejäla 
i utformning och materialval för att tåla oöm hantering. 

2.8.5 Intervju på företag 3 
En tredje intervju hölls på en restaurang där restaurangchefen intervjuades. En grundlig 
rengöring av brunnarna skedde en gång i veckan. Silkorg och vattenlås togs upp för att 
tvättas för hand. Vattenlåset lades i blöt med rengöringsmedel under tiden då resterande 
delar rengjordes. Då vattenlåset togs upp luktade det illa. Det kunde även lukta illa vid 
andra tillfällen eftersom vattenlåset var skevt och inte satt på ordentligt. Vid frågan om 
vad han ansåg om utseendet av rännan svarade han att det inte spelar någon roll. - “Det 
spelar ingen roll om den är silvrig eller rosa, ser den städad ut så är den fin.” Silkorgen 
skapade irritation då den hade ett litet tunt handtag som gjorde det svårt att sätta tillbaka 
silkorgen ordentligt efter upptagning. Detta resulterade i att delar av avfallet åkte ige-
nom glipan som uppstod och då istället lade sig i vattenlåset och brunnen.   
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2.8.6 Observation på företag 3 
Observationen som utfördes filmades och under tiden ställdes frågor till användaren 
som förklarade vad han gjorde och varför, se Figur 13.  

Gallren som täckte brunnen togs först upp för att diskas i diskmaskinen. Silkorgen togs 
därefter upp med hjälp av handtaget och innehållet slogs ut mot papperskorgens kant. 
Stora bitar av matrester låg kvar i rännan och togs upp med hjälp av papper. Därefter 
skurades rännan och dess kanter. Det var tydligt att mycket smuts fastnade i rännans 
hörn. Med hjälp av en vattenslang spolades rännan ren. Vattenlåset togs upp med han-
den genom att greppa om vattenlåsets inre kant. Det lades sedan i en hink med vatten. 
I rännan hamnade matrester på nytt som legat i vattenlåset. Dessa matrester hamnade 
här på grund av att silkorgen inte suttit ordentligt på plats. Papper användes igen för att 
torka upp dessa rester. Vatten spolades i rännan för att få bort det som var kvar. Brunnen 
diskades med borste. Det låg en del smuts där, men allt verkade inte gå bort. Vattenlåset 
som legat i vattenbad togs upp och diskades invändigt med borste. I tomrummet i vat-
tenlåset fick diskborsten inte plats, därför spolades vattenlåset istället rent med högt-
rycksspolning. Låset sattes sedan tillbaka på sin plats men var skevt, vilket medförde 
att det inte satt fast ordentligt. Ibland kunde det lukta illa även om vattenlåset satt på 
plats, med anledning att det inte satt tätt. Det kändes även när vattenlåset var borttaget 
att det luktade illa från avloppet. Silkorgen som diskats sattes tillbaka på sin plats. Dock 
inte ordentligt, det var ett tydligt gap mellan silkorg och vattenlås där matrester lätt åkte 
igenom. Gallren som spolats med högtryck och diskats i diskmaskin lades tillbaka på 
sin plats. Städningen utfördes av en van användare. Rengöringen bestod av 20 moment 
och tog ca 15 min. 

 
Figur 13. Rengöring av golvränna i storkök 

 

2.8.7 Behandling av rådata 
Den rådata som framkom efter intervjuer och observation samlades i en tabell för att få 
god översikt av resultaten. Denna rådata omformulerades till behov, på ett sätt som inte 
leder in på någon specifik lösning till problemet.  
 
Behoven (sekundära behov) grupperades i sex olika kategorier (primära behov) bero-
ende på vad de berörde: Lätt att rengöra, håller för användning, smutsen åker ner i 
silen lätt, ergonomisk, produkten är trevlig att använda och golvrännan ser fräsch och 
fin ut. Behoven sattes på en vägg för att få en tydlig översikt av arbetet och möjlighet 
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att flytta runt på de sekundära behoven för att diskutera vilken primär grupp som de 
passade bäst i.  
 
För att fastställa hur betydelsefulla behoven var för produkten poängsattes de med stjär-
nor från noll till tre, där behov med noll stjärnor inte ansågs vara viktigt för produkten 
och behov med tre stjärnor ansågs vara viktiga och betydelsefulla. Detta steg utfördes 
tillsammans med industrihandledare från Furhoffs med avseende på vad som ansågs 
vara viktigast att fokusera på för att få en funktionell och konkurrenskraftig produkt. 
 

2.8.8 Sammanställning av användarbehov 
Intervjuer och observation resulterade i 50 användarutlåtanden, se Tabell 1. Efter att ha 
sållat bort uttalanden som liknade varandra kvarstod 34 stycken. Totalt 18 behov lades 
slutligen till i kravspecifikationen då vissa av behoven redan fanns uttalade i kravspe-
cifikationen som krav från Furhoffs.  
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Tabell 1. Sammanställning av användarbehov 
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 Riskanalys 
Failure mode effect analysis (FMEA) är en metod som används för att analysera möj-
liga felhändelser som kan uppstå vid användningen av en produkt och vilka konsekven-
ser de kan få (Johannesson, et al., 2013). Metoden används vanligtvis under konstrukt-
ionsarbetet, då kallat konstruktions-FMEA eller för produktionsberedning, process-
FMEA. Men kan metoden även användas tidigt i designprocessen men då bör skatt-
ningarna vara grova. Felhändelser skattas och bedöms subjektivt av tre aspekter: San-
nolikhet att det händer, konsekvenser om det inträffar och sannolikhet att upptäcka felet 
innan det inträffar. Multiplikation av dessa tal ger ett risktal, risk priority number 
(RPN). Risktalen visar på vilka felhändelser som bör vara mest prioriterade för förbätt-
ring (Johannesson, et al., 2013). 
 
Under utförandet av metoden granskades Furhoffs befintliga hygienränna Furo 177 för 
att hitta kritiska punkter som ansågs vara viktigt att fokusera på framöver för förbätt-
ring, se Tabell 2. Metoden utfördes även för att klargöra uppkomsten av risker och fel 
med produkten. Då produkten kommer att komma i kontakt med användare anses säker 
hantering som en hög prioritering och därav utförandet av en riskanalys. Sex felhändel-
ser fastställdes som ansågs vara viktiga ur säkerhetsperspektiv. Dessa kompletterades 
med kommentarer om orsak till felhändelse, vad för typ av effekt det leder till och även 
vilken typ av åtgärd som kan utföras.  
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Tabell 2. Riskanalys 

 
 
 
De felhändelser som rankades högst på Furo 177 var:  

• Spridning av bakterier (180)   
• Deformering av lock (60) 
• Risk att halka på lock (35) 
 

För att undvika dessa felhändelser valdes som åtgärd att beräkna och kontrollera locken 
utefter rätt belastningsklass. Genom att konstruera produkten utefter European Hygie-
nic Engineering & Design Groups (2015) riktlinjer, kan detta bidra till minskad bakte-
rieansamling. För att undvika risken att halka på locken måste de utformas på ett sådant 
sätt att friktionen mellan sko och lock är tillräcklig för att undvika halka.   

 Kravspecifikation 
När kundbehov identifierats kan målspecifikationer upprättas. Eftersom det i början är 
okänt vilka tekniska begränsningar produkten har är specifikationerna just mål, vilka 
visar vad som förväntas i början. Det är inte säkert att alla specifikationer kan uppnås, 
eller så kan de överträffas. De slutliga specifikationerna innehåller de egenskaper som 
det valda slutkonceptet har (Ulrich & Eppinger, 2012). 
 
För att veta att en produkt uppfyller kundbehov är det viktigt att översätta kundbehoven 
till mätbara egenskaper. Det går dock inte alltid att översätta alla behoven till mätbara 
värden eller att mätvärdet kan garantera att kundbehovet blir mött eftersom behoven 
kan vara komplexa eller subjektiva och bero på många faktorer. Det är därför viktigt att 
de som upprättar specifikationen har varit i kontakt med kunderna/användarna och 
själva identifierat behoven. Specifikationerna ska uttrycka vad produkten ska kunna 
utföra, inte hur. När målspecifikationerna är upprättade kan lösningsförslag och kon-
cept tas fram och sedan utvärderas mot varandra. Detta för att se om produkten kan bli 
kommersiellt gångbar eller inte. När sedan den slutliga specifikationen ska upprättas 
omvandlas de ungefärliga värdena till mer detaljerade (Ulrich & Eppinger, 2012).  
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2.10.1 Uppbyggnad av kravspecifikation 
Kravspecifikationen som uppfördes är uppbyggd av olika kategorier som behandlar de 
olika aspekterna kring produkten, se Tabell 3. Dessa kategorier är konstruktion, håll-
fasthet, material, hygien, ekonomi, produktion, ergonomi och utseende. Varje kategori 
samlar olika egenskaper hos produkten. Alla krav och önskemål som nämns i specifi-
kationen grundar antingen i krav från Furhoffs, användarbehov eller standarder. Den 
standard som använts är Svensk Standard, SS-EN 1253-1:2015 Avlopp - Brunnar för 
byggnader. Krav måste uppfyllas medan önskemålen helst ska uppfyllas om det är möj-
ligt. Det följer sedan en beskrivning av egenskaperna och därefter finns acceptabla eller 
ideala värden. Acceptabla värden är sådana som minst ska uppfyllas av produkten. De 
ideala värdena är de målvärden som produkten strävar mot att uppfylla. Viktning av 
idealt värde beskriver hur viktigt det är att produkten uppfyller önskemål. Denna vikt-
ning finns bara vid önskemål då det inte är ett krav att de uppfylls. Tre stjärnor betyder 
att det är ett viktigt önskemål som önskas uppfyllas. En stjärna betyder att önskemålet 
har mindre signifikans men gärna önskas uppfyllas. Inga stjärnor visar att önskemålet 
finns, men det är inte alls viktigt för produkten att den lyckas uppfylla önskemålet. Ett 
utropstecken visar på ett latent krav/önskemål, som uppkommit utan att det varit direkt 
uttalat. De har uppfattats under observationer eller intervjuer och kan ge använ-
darna/kunderna en positiv överraskning om de uppfylls.  
 
Nästa kolumn visar vilken enhet som används för att mäta olika storheter som beskriver 
egenskaperna hos produkten. Källa beskriver var kravet eller önskemålet ställts eller 
identifierats. Datum för ändring visar när ett krav eller önskemål tillkommit eller änd-
rats, för att se i rapporten och processen när ändringar gjorts och varför. Där enheten är 
Ja/Nej kan det finnas ett krav eller behov som måste bedömas subjektivt eller att det 
inte är en mätbar egenskap. För att få reda på hur användare tyckte att utseendet på 
rännan skulle vara, formulerades frågan: På vilket sätt kan utseendet vara viktigt? Sva-
ren till frågan formulerades som önskemål: Upplevs rejäl och stabil, innehållet i rännan 
döljs, ser alltid ren ut, uttrycker god kvalité och passar i den miljö produkten används 
i. I detta projekt uppfylls dessa krav mer genom konstruktion än genom subjektivt 
tycke. 
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Tabell 3. Kravspecifikation 
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3 Konceptutveckling 
 
Golvrännan som utvecklades har flera komponenter och funktioner. I den inledande 
fasen valdes metoder för idégenerering som utforskade produktens funktioner och pro-
blemet i sin helhet. För att komma igång med problemlösning och idégenerering an-
vändes biomimik, där inspiration togs från de lösningar som redan finns i naturen.  
 
Utifrån funktionsanalysen gjordes idégenereringar med hjälp av braindrawing. När 
idéerna blivit många grupperades de och mindre bra lösningar sållades bort. Efter de 
mer övergripande metoderna gick arbetets fokus över till enskilda komponenter. Meto-
derna för de olika komponenterna skiljer sig åt då funktion och problem varierar. Vid 
utveckling av brunn och vattenlås lades extra fokus på den ekonomiska aspekten då den 
nuvarande lösningen är kostsam. Locket krävde konstruktion efter hållfasthet och rän-
nan utformades bland annat för att minska på vattenåtgången vid rengöring. Alla kom-
ponenter utvecklades med fokus på hygien. 
 
Utvärdering av koncepten gjordes med hjälp av metoder som Concept screening och 
tester av fysiska prototyper. Alla slutliga konceptval utfördes tillsammans med indu-
strihandledare och övriga produktutvecklare från Furhoffs. Under konceptvalen presen-
terades resultat från tester för designteamet där diskussion följde byggt på testresultat 
och erfarenhet inom konstruktion. 
  

 Braindrawing med inspiration från biomimik 
Många problem som människan kan stöta på har naturen redan löst. Genom att imitera 
naturens lösningar kan innovativa och hållbara sätt att lösa människans problem erhål-
las (Biomimicry Institute, 2017). För att söka lösningar från naturen ställdes olika pro-
blemen upp. Dessa var självrengöring, motverka bakteriebildning, filtrering och opti-
mal vattenledning. Som inspirationskälla användes exempelvis videoklipp som visade 
hur vatten beter sig, hur floder ombildas och hur olika blad rengörs av regn. 

Från bladens form och hur de leder bort vatten samt hur regndroppar samlas för att 
rinna bort i strilar inspirerade till hur spår i lock kan leda ner vatten i rännan, se Figur 
14. Bladens nerver inspirerade till hur rännans botten kan formas för bortledning och 
vattenfall gav inspiration till en ränna med okonventionell form där vattnet får en an-
norlunda rörelse. Lotusbladet har en struktur på sina blad som får vattnet som träffar att 
rulla av och ta med sig smuts som finns där, utan att blöta ner bladet. Detta gav idéer 
om hur nanostrukturer på rännans yta kan leda bort vatten, föra bort smuts och därige-
nom motverka bildandet av bakterier.   
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Figur 14. Biomimik 

 

 Braindrawing utifrån funktioner 
Braindrawing är en teknik som används för att generera många idéer på kort tid. Det är 
viktigt att hålla kritik, logiska resonemang och realiserbarhet borta. För ökad mängd 
idéer kan de sedan kombineras, förbättras och förändras (Wikberg Nilsson, et al., 
2015).     

Funktionsanalysen användes till idégenereringen kring rännans funktioner. Detta gjor-
des i olika sessioner och även med inblandning av andra studenter. Idéerna som skissa-
des ner diskuterades efter varje session, kombinerades och vidareutvecklades. 

Resultatet av idégenereringarna var en stor mängd idéer för varje funktion, se utdrag i 
Figur 15 och Figur 16. Idéerna diskuterades därefter och grupperades efter likhet med 
varandra eller sållades bort om de inte höll tillräckligt hög kvalité för att fortsätta arbe-
tas med. Efter detta kunde materialet användas för utvärdering och vidare utveckling. 
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Figur 15. Skisser av lock 

 
 

 
Figur 16. Idéer för vattenlås och brunn 
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 Utveckling av brunn och vattenlås 
Genom att arbeta efter riktlinjerna från DFM kan produkten erhålla hög kvalité samti-
digt som tillverkningskostnaderna hålls nere (Ulrich & Eppinger, 2012). Brunnen som 
hör till den nuvarande rännan är förhållandevis mycket dyr att tillverka då den kräver 
många hantverksmässiga moment som tar lång tid att utföra. Brunnar till övriga golv-
rännor som tillverkas i större volymer köps in och är avsevärt billigare än den egna 
tillverkningen. Då företag kan välja att antingen köpa in standardkomponenter eller 
göra stora investeringar i verktyg och produktionsmaskiner har det stor inverkan på 
vilka koncept som väljs för utveckling (Österlin, 2010). Om ett koncept som utveckla-
des skulle kräva nya, dyra maskiner eller verktyg är det nödvändigt att produktionen 
sker i tillräckligt stor skala att investeringen lönar sig. Eftersom volymen av rännan 
enligt kravspecifikationen är 100 st/år kan det vara en bättre lösning att använda sig av 
standardkomponenter. Det är ofta lönsamt att återanvända investeringar som redan 
gjorts. Detta kan exempelvis vara att samma komponent används till flera av företagets 
produkter (Österlin, 2010).  

3.3.1 Klargöra problemet kring brunn och vattenlås 
Vid fortsatt idégenerering kring brunn och vattenlås användes inledningsvis metoden 5 
varför. Metoden används enligt Anh, Bicheno, Holweg & Hillberg (2006) vid problem-
lösning för att finna rotorsaken till problemet. Detta sker genom att formulera en fråga 
om just varför problemet uppstår och som därefter följs upp med svaret på frågan. Detta 
upprepas förslagsvis fem gånger, ibland fler eller färre gånger, tills att svaret identifie-
rar rotorsaken.  
 
För att förstå vad dagens problem med brunn och vattenlås i Furo 177 var ifrågasattes 
produkten med metoden 5 varför. Till den befintliga brunnen används två typer av vat-
tenlås beroende på om utloppet är placerat i botten eller på sidan av brunnen. I båda 
fallen uppstår problemet att en stor mängd vatten ligger kvar i brunnen, vilket bidrar 
till att smuts och avfall som inte fastnat i silkorgen ligger kvar på botten, se Figur 2. 
Valet av dessa typer av vattenlås ifrågasattes och användes som frågeställning i 5 var-
för. Ett annat problem som nämndes av Furhoffs var att det luktar illa när vattenlåset 
tas upp för rengöring. Även detta problem ifrågasattes för att klargöra i 5 varför. 

Frågor som ställdes: 
 

• Varför samlas det vatten och smuts i botten på brunnen? 
- Därför att denna typ av vattenlås används. 

 
• Varför används denna typ av vattenlås? 

- Den är mer hygienisk. 
 

• Varför är den mer hygienisk? 
- För att teleskopringen inte används på denna brunn och då undviks en 

spalt och packning.  
 

• Varför används teleskopsringen? 
- För att hålla det vanliga vattenlåset på sin rätta plats. 

 
Lösning: Brunnens övre kant kapas och rullas så att den anpassas efter teleskopsring 
som svetsas ihop. 
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Lösning: Brunnens kant rullas med nytt verktyg så att den medger att vanligt vattenlås 
kan hållas på plats utan teleskopsring för en mer hygienisk utformning. 
 
Furhoffs köper idag in ett standardvattenlås som i sig anses vara hygieniskt nog, efter 
viss modifikation, att använda till den nya produkten. Denna typ av vattenlås behöver 
en kant/hylla, en så kallad rilla för att hållas på plats och tätas från vatten med hjälp av 
en packning, se Figur 17. En passande rilla förekommer i en teleskopring som sätts på 
brunnen. Även denna del köps in och finns endast i en höjd. Teleskopringen i sig är till 
för möjligheten att kunna justera brunnar och rännor en aning när de gjuts in i golven. 
Teleskopsringen svetsas under rännan, brunnen träs sedan på underifrån och sitter på 
plats med hjälp av en packning där emellan. Där samlas smuts och blir en plats för 
bakterier.  
 

 
Figur 17. Brunn med rilla 

 
Fler frågor som ställdes: 
 

• Varför luktar det illa från golvrännor när vattenlåset är upptaget för rengöring? 
- För att dålig lukt har fri väg från avloppet ut i rummet. 

 
• Varför har den fri väg? 

- För att det inte finns något annat än vattenlåset som stoppar lukten. 
 

Lösning: Luktstopp som sitter i avloppet. 
 
Wapro AB är ett företag som tillverkar bakvatten-stopp, backventiler och flödesregu-
latorer för VA-system (Wapro, 2017). Wapro och Furhoffs har ett samarbete kring pro-
dukten WaStop där Furhoffs tillverkar monteringskomponenter i rostfritt stål. Backven-
tilen WaStop PVC används i huvudsak i avlopp för att motverka att bakvatten kommer 
tillbaka upp från avloppet, se Figur 18. Bakvatten förekommer vid översvämning eller 
vid ökad vattennivå i naturen.  
 
WaStop monteras horisontellt eller vertikalt i utloppet och fungerar som ett luktstopp 
då membranet i produkten endast öppnas då vatten åker från brunnen. Då membranet 
ligger fullt utvecklat i utloppet kan bakvatten och odör ej komma förbi. 
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Figur 18. Princip för hur WaStop fungerar (Wapro, 2017) 

3.3.2 Funktionsdelar 
Det kan förekomma mått, begränsningar i geometrin eller specifika former som en pro-
dukt bör följa för att den ska fungera. Det kan även handla om hur komponenter ligger 
an mot varandra. Genom att använda metoden Funktionsdelar kommer koncepten som 
tas fram vara realistiska och möjliga att tillverka (Österlin, 2010). 
 
Fyra koncept med brunn och vattenlås togs fram med hjälp av metoden Fem varför. Då 
brunn och vattenlås är två komponenter vars utformning beror på varandra, utvecklades 
koncept som innefattar de båda. De är framtagna med avseende på hygien, pris och 
möjliga tillverkningsmetoder. De är även modifierade utefter fasta geometrier som de 
måste innefatta för att produkten ska fungera korrekt.   

3.3.3 Koncept för brunn med vattenlås 
Koncept B.A, se Figur 19. Standardkomponenten brunn 220 är formpressad och köps 
idag in av Furhoffs för att användas till flera av företagets golvrännor. Koncept B.A 
innebär att kanten på brunn 220 kapas för att sedan rullas för att stämma överens med 
teleskopringens diameter. Kanten rullas därefter med speciellt utformade radier för att 
undvika smutsansamling och att samtidigt kunna bära vattenlåset. Den inåtbuktade kan-
ten på rillan hjälper packningen att klämmas åt och medger att vattenlåset sitter på plats. 
Detta är en funktionsdel som ska tas hänsyn till och höjdmått och breddmått på denna 
del ska behållas. Resterande form på teleskopsringen är möjlig att ändra för en hygi-
enisk utformning. Kanten svetsas fast på brunnens övre kant. De komponenter som an-
vänds i konceptet är en brunn 220, en teleskopsring och ett standardvattenlås. Fördelen 
med den typen av vattenlås är att inget vatten ligger kvar i brunnens botten, se Figur 
20. De tillverkningsmetoder som krävs för tillverkningen av konceptet är kapning av 
brunnens övre kant, rullning av kant, svets för att föra samman brunn och teleskopsring 
samt slipning och polering. 
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Figur 19. Koncept B.A 

 
Figur 20. Princip för standardvattenlås 

 
 
Koncept B.B, se Figur 21: Brunn 220 används även i det andra konceptet. Här används 
brunnens raka överkant för att rullas med ett nytt verktyg så att det medger att standard-
vattenlåset kan hållas på plats på den egentillverkade kanten. Komponenter som krävs 
för konceptet är en brunn 220 och standardvattenlås. Den tillverkningsmetod som krävs 
är rullning av brunnens övre kant, till vilket det behövs ett nytt verktyg. Ska vattenlåset 
användas till detta koncept bör även trefoten i vattenlåset kortas ner. Detta kommer att 
göra att mellanrummet mellan botten på brunnen och botten på vattenlåset inte är 
mindre än 8 mm, vilket är ett standardkrav. Trefoten har till uppgift att hålla ihop de 
två delarna som vattenlåset består av.   
 

 
 

Figur 21. Koncept B.B 
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Koncept B.C, se Figur 22: Ett WaStop placeras i utloppet och förhindrar odör att sprida 
sig från avloppet. Då vattenlås annars används för att stoppa odör från avlopp kan stan-
dardvattenlåset helt uteslutas. Komponenterna i konceptet är brunn 220, som är slipad 
och polerad invändigt och ett WaStop.  
 

 
 

Figur 22. Koncept B.C 

 
Koncept B.D, se Figur 23: Ett WaStop placeras i utloppet och standardvattenlås kan 
uteslutas. Då vattenlåset inte används behövs ingen specialutformad brunn för att hålla 
detta utrymme tätt. Ett enkelt utformat hölje med utlopp ansluter ränna till utlopp och 
är behållare för silkorg. Konceptet kräver ett WaStop, ett hölje och ytbehandling av 
detta.  

 
 

Figur 23. Koncept B.D 

 

3.3.4 Beräkning av produktionskostnader 
Under produktutvecklingen är ekonomiska analyser användbart för att stödja välgrun-
dade beslut om koncept ska vidareutvecklas eller inte (Ulrich & Eppinger, 2012).  

För att kontrollera att de brunn-koncept som tagits fram var tillräckligt kostnadseffek-
tiva i jämförelse med Furo 177 utfördes kalkylberäkningar. Här ingick tillverknings-
kostnader, material och timlön för den anställda som utför arbetet. Kalkylen utfördes 
på brunn och vattenlås till Furo 177 för att jämföras med koncept B.B. Brunnen till 
Furo 177 tillverkas på Furhoffs med de tillverkningsmetoder som finns tillgängliga. Det 
medför många, tidskrävande moment och påverkar därför kostnaden. Till koncept B.B 
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är vattenlås och brunndel standardkomponenter och gör att priset på produkten sjunker 
drastiskt. Kalkylerna visade att koncept B.B endast kostar ⅓ av kostnaden för brunnen 
till Furo 177.  

3.3.5 Kan ett WaStop ersätta vattenlås? 
Via ett möte med Wapro AB diskuterades brunn-koncepten B.C och B.D som innehål-
ler produkten WaStop. Syftet med mötet var att ta reda på vilka möjligheter och be-
gränsningar som fanns hos produkten. Informationen som framkom var att det är möj-
ligt att ersätta ett vattenlås med ett WaStop eftersom det sluter tillräckligt tätt för att 
förhindra odör. Produkten är godkänd för avloppsvatten enligt ISO-standard och kan 
monteras både horisontellt och vertikalt. Beroende på typ av användning bedöms pro-
duktens livslängd vara ca 15-30 år. Av detta drogs slutsatsen att produkten som används 
tillsammans med golvrännan bör vara urtagbar för byte och underhåll. Den vattenpelare 
som krävs för att membranet ska öppna sig är för hög för att produkten ska gå att an-
vända till golvrännan idag. Det pågår dock ett utvecklingsarbete för att ta fram ett käns-
ligare membran vilket eventuellt kan fungera tillsammans med golvrännan i framtiden.   

3.3.6 Konceptval av brunn och vattenlås 
Vid utvärdering tillsammans med produktutvecklare på Furhoffs valdes koncept B.B, 
se Figur 24. Detta grundades på den ekonomiska analysen, funktion och möjligheterna 
för tillverkning. Koncepten innehållande WaStop ansågs intressanta att arbeta vidare 
med i framtiden.  
 
  

Figur 24. Konceptval av brunn och vattenlås, B.B 
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  Utveckling av ränna 

3.4.1 Utvärdering av koncept 
Totalt sju koncept på rännans form användes för fortsatt utveckling, se Figur 25. För 
att minska antalet koncept från den generella idégenereringen användes urvalsmetoden 
Concept screening. Metoden kan användas för att sortera ut sämre koncept och förbättra 
de koncept som blir kvar, relativt snabbt. Varje koncept får en kolumn och viktiga kri-
terier ställs upp i rader. Det är viktigt att inte ha med för många eller oviktiga kriterier 
då detta kan störa resultatet, eftersom kriterierna inte är viktade. En referens väljs ut för 
att utvärdera koncepten mot. Referensen kan exempelvis vara något av koncepten, en 
marknadsledande produkt eller en tidigare version av produkten som utvecklas. Kon-
cepten får sedan -, 0 eller + beroende på om de presterar sämre, lika bra eller bättre 
jämfört med referensen. Poängen räknas sedan ihop och summorna avslöjar hur väl 
koncepten presterar. När varje koncept har fått poäng är det viktigt att granska resultatet 
och se om det finns koncept som antingen kan modifieras eller kombineras innan de 
utesluts (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

Figur 25. Rännprofiler 

 

FURO 177 valdes som referens att bedöma koncepten mot. I urvalet användes tre kri-
terier som ansågs viktiga vid utvärdering av profil, vilka var: lättstädad, samlar avfall 
för lättare bortspolning och konstruktion som tillåter fall, se Tabell 4. Vid utvärde-
ringen fanns industrihandledare och personer med stor kunskap inom bland annat kant-
pressning med. Det framkom då att en vertikal yta nedanför upplaget är nödvändigt för 
att skapa ett fall i rännan. Eftersom det sistnämnda kriteriet spelar stor roll för tillverk-
ningen rödmarkerades de koncept som inte uppfyller det. Koncepten R.A, R.B, R.C och 
R.E fick bäst resultat. Efter granskning av resultatet kunde koncept R.E och R.F kom-
bineras för att skapa ytterligare ett koncept. Totalt fem av sju koncept gick vidare för 
prototyptillverkning och test.  

 



 37 

Tabell 4. Utvärdering av rännprofiler 

 
 

3.4.2 Prototyptillverkning av rännprofiler 
Rännprofilerna utformades med stor vikt på hygien och vattenbesparing. Det var då 
viktigt att smuts enkelt spolas bort med så liten vattenmängd som möjligt. För att veta 
vilken typ av ränna som presterade bäst vid bortforsling av avfall tillverkades prototy-
per för testning. En prototyp är en modell som ofta används för att lära sig mer om ett 
koncept innan det utvecklas vidare och blir en slutgiltig design. Den är värdefull för att 
få en större förståelse för designproblemet och för att kunna testa funktionalitet samt 
hur gestaltningen upplevs (Wikberg Nilsson, et al., 2015). Koncepten ritades upp med 
plåtkonstruktion i CAD-programmet Inventor och skickades sedan till beredning. Alla 
koncept konstruerades med 1,5% fall i botten, vilket motsvarar en vinkel på ca 0,86°. 
De har upplag på sidorna och en längd på 1000 mm, se Figur 26. Fallet innebär att 
rännornas djup ökar med 15 mm mellan kortsidorna.  

 

 
 

Figur 26. Prototyper av rännprofiler inklusive referensränna, R.0 
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Kantpressningen observerades för att se vilka svårigheter som fanns vid tillverkningen 
av de olika koncepten. Antalet bockningar räknades och personen som utförde kant-
pressningen fick betygsätta hur bra det gick att utföra dem, se Figur 27 och Figur 28. 
Då personen som tillverkar rännan är en typ av användare av produkten är tillverknings-
momenten viktiga att ha i åtanke. Ju färre antal bockningar desto snabbare och smidi-
gare tillverkning. En snabb tillverkning är kostnadseffektivt, vilket är en av grundpe-
larna i DFM. Eftersom referensrännan har en annan princip för upplag, finns den ej med 
i jämförelsen.  
 
Koncept R.2 och R.5 med stora radier krävde större antal bockningar tätt efter varandra. 
Detta kallas stegbockning. Det var tidskrävande och krävdes precision för att lägga 
bockningarna parallellt efter varandra. Vid poängsättningen utgick kantpressaren från 
antalet bockningar och även sättet att utföra dem på. Koncept R.2 hade inte störst 
mängd bockningar, men arbetssättet krävde verktygsbyte och upprepade bockningar 
vilket ledde till ett osmidigt sätt att arbeta. Bäst poäng fick ränna R.3 eftersom det kräv-
des få bockningar och tillvägagångsättet var enkelt.  
 
De färdiga prototyperna kunde sedan användas i ett experiment för att visa vilken av 
ränn-profilerna som bäst kunde spola bort avfallet med minst mängd vatten.  
 
 

 

 
 

Figur 27. Antal bockningar per profil 
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Figur 28. Poäng från operatör 

 

3.4.3 Test för bortspolning av avfall 
Experiment kan genomföras för att finna sambanden till hur olika fenomen uppstår. 
Genom experiment kan olika tekniska lösningar jämföras, för att exempelvis bevisa att 
koncept 1 är bättre än koncept 2. Det är viktigt att ha definierat målet och syftet med 
experimentet innan start då det inte går att ändra under studiens gång (Höst, Regnell & 
Runeson, 2006).  
 
Rännorna lades upp på en ställning och riktades med fallet mot en golvbrunn, se Figur 
29. Nedanför rännan ställdes en silkorg och en perforerad plåt. Att rännans ovankant 
låg helt horisontellt och därmed hade 1,5% fall kontrollerades med ett vattenpass. Rän-
norna blöttes ner och 180 g grönsaksmix ströddes ut över dem för att efterlikna det 
avfall som kan förekomma inom livsmedelsindustrin. Rännorna spolades sedan i 20 
sekunder, fram och tillbaka, från varje långsida. Innehållet som spolats bort och fångats 
upp av silkorgen vägdes sedan. Därefter spolades de rännor som hade kvar grönsaksmix 
från kortsidan mot brunnen, i max 120 sekunder. Testerna avbröts om mer än totalt 160 
s krävdes för att få dem rena från avfall. Detta eftersom det var tydligt att det inte skulle 
gå att få dem rena genom att spola på detta sätt. Alla rännorna spolades med ett vatten-
flöde på 2,2 l/min. Proceduren upprepades tre gånger per ränna för säkrare resultat och 
dokumenterades genom filmning. Ett pilottest utfördes innan det riktiga testet för att 
säkerställa att det planerade utförandet var möjligt att genomföra och att det även gav 
den sökta informationen.  
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Figur 29. Test av rännprofil 

 

Resultaten sammanställdes i diagram som visar hur väl de olika rännornas form medger 
bortspolning av avfall. I Figur 30 visas den tid som krävdes för att spola bort avfallet. 
Efter 40 s har båda långsidorna spolats i 20 s vardera. Efter 160 s har det spolats från 
kortsidan i 120 s. I Figur 31 ses den vikt avfall som fanns kvar i rännan efter spolning 
i 40 s från långsidorna. 

 

 

 
Figur 30. Tidsåtgång för renspolning av rännor 
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Figur 31. Mängd avfall kvar efter 40 s spolning 

 
Det visas med tydliga skillnader i resultatet att ränna R.0 och R.1 har svårare att forsla 
bort avfall. Då rännans botten istället är veckad blir vattensamlingen på botten mer 
centrerad och för därmed bort avfallet bättre. Resultatet visar att rännan som används 
till Furo 177 presterar sämst. Den ränna som presterade bäst var R.5 som lyckades forsla 
bort avfallet endast med spolningen från sidorna. Den slutsats som kan dras utifrån 
testernas resultat är att en plan botten på en ränna gör att avfallet har svårare att föras 
fram i rännan. 

3.4.4 Konceptval av ränna 
Ränna R.3, se Figur 32, valdes till den nya golvrännan då den presterade bra i testet och 
gick bra att tillverka. Även ränna R.5 presterade mycket bra i testerna men var betydligt 
svårare att tillverka. Då de stora radierna verkade positiva i testerna, bestämdes det att 
ränna R.3 skulle få något större radier mot de vertikala långsidorna.   

 
Figur 32. Konceptval av ränna, R.3 
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 Utveckling av lock 

3.5.1 Utvärdering av lösningar 
Vid ett möte med Furhoffs fanns tre huvudkoncept för locken. Ett slätt lock med laser-
skurna hål, ett lock med frästa spår för vattenavledning och ett lock med ingjuten golv-
massa, se Figur 33. Vid denna tidpunkt ansåg produktutvecklare på företaget att kon-
ceptet med frästa spår var extra intressant, då det inte finns något liknande lock i deras 
sortiment. Dock krävdes ett fortsatt arbete med alla lockens utformningar.  

 

 

Figur 33. Lock-koncept L.A, L.B och L.C 

 

Furhoffs har sedan tidigare utfört flödestester på lock för att veta om de kan uppta ett 
givet vattenflöde enligt standard. Pi är ett lock utformat av Furhoffs som är testat för 
detta vattenflöde och utformat för belastningsklassen M125, se Figur 34. Locket har hål 
placerade vid kanterna och en bit in i locket. Vid flödestestet testades ett annat lock 
med centrerade hål, vilket gav sämre resultat.  
 

 
 

Figur 34. Locket Pi 

 
Concept screening användes för att tydliggöra vad som uppkom vid mötet med Furhoffs 
och hur lockens utformning skulle fortsätta. Pi användes som referens vid utförandet 
av metoden, se Tabell 5. De kriterier som användes i matrisen diskuterades under mötet 
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med Furhoffs. Dessa var; hur halksäkert locket bedömdes vara, kostnad för tillverkning, 
vattenflöde, hur det står emot höga krafter genom att ligga an mot upplaget och hur 
innovativ designen är. Locket är den komponent i golvrännan som syns mest av om-
givningen, därför ansågs det viktigt att även fokusera på utseendet.  
 
 
Tabell 5. Utvärdering av lock 

 

 
 

Det lock som rödmarkerades i matrisen är ett spaltlock som endast släpper in vatten och 
avfall längs med springan mellan lock och golv. På spaltlockets undersida svetsas 
klackar för att tillåta vatten att rinna igenom. Denna lösning innebär mycket arbete och 
är därför relativt dyr. Användning av klackar gör även att kontaktytan mellan lock och 
upplag blir mindre vilket försämrar hållfastheten. 

Resultatet från mötet visade att utveckling av lock L.A och L.B bör fortsätta. 
 

3.5.2 Fortsatt utveckling av koncept 

De kvarstående koncepten L.A och L.B utvecklades vidare med avseende på vatten-
flöde, hållfasthet, tillverkning och estetik. Detta testades visuellt med hjälp av mock-
ups, se Figur 35. Flera idéer på locket med frästa spår utvecklades och det visade sig 
att regelbundna spår var det bästa alternativet, då det tar mycket lång tid och blir sämre 
kvalitet med oregelbundna spår.  



 44 

 

Figur 35. Mock-ups av hålplaceringar 

Ritningar på totalt tre lock-koncept togs fram för att sedan skickas till beredning för 
prototyptillverkning, se Figur 36. Detta för att utföra tester med avseende på hållfasthet, 
halka och vattenflöde. Samtliga är laserskurna från 10 mm plåt, 500 mm långa och 265 
mm breda. Locket med endast hålmönster längs sidorna kallas Zip. Locket med skåror 
diagonalt över ytan kallas Twist. Skårorna avslutas med ovala hål som är placerade på 
lockets långsida. Det tredje locket Ditch, har korslagda skåror på ytan. För att dessa inte 
ska skapa vattenansamlingar mellan locksektionerna, placerades hålrum på lockens 
kortsidor. Detta erbjuder även grepp vid upptagning av locken. I Figur 36 visas hur en 
sammansättning av två locksektioner skulle se ut. Prototyper tillverkades sedan utifrån 
CAD-ritningarna, se Figur 37 och Figur 38.   
 

 

Figur 36. Locken Zip, Twist och Ditch 
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Figur 37. Prototyp som fått frästa spår 

 

 
Figur 38. Prototyper av locken Zip, Twist och Ditch 

 

3.5.3 Belastningstest 
För att kontrollera att locken håller för belastningsklass M125 utfördes belastningstes-
ter. Testerna utfördes enligt SS-EN 1253-1 (svensk avloppsstandard, 2015). De lock 
som testades var Ditch, Twist och Zip. 
 
Lockens höjd mättes från dess mittpunkt med en höjdmätare, efter att de placerats på 
ett upplag, se Figur 39. En hydraulisk press användes sedan för att pressa locken med 
4998 N/s, motsvarande 510 kg/s upp till 83 300 N, motsvarande 8500 kg. Locken hade 
ett CO, Clear Opening, på 240 mm. Clear Opening är distansen mellan upplagens in-
nersidor, där locket ej har stöd underifrån. Då CO är under 250 mm används ett rek-
tangulärt testblock med måtten 150 x 250 mm. Testblocket pressades mot varje lock 
fem gånger och därefter vilade locken en timma. Sedan kontrollerades den permanenta 
nedböjningen genom att på nytt mäta höjden. När CO är ≤ 250 mm får den bestående 
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nedböjningen vara max 1,00 mm. Efter denna mätning gjordes ytterligare ett test där 
varje lock pressades med 4998 N/s, motsvarande 510 kg/s upp till totalkraften 122 500 
N, motsvarande 12 500 kg. Maxkraften pressades sedan konstant mot locket i fem min. 
Ifall brott eller sprickor ej uppstått vid testet bedöms locket som godkänt.  
 

 
Figur 39. Belastningstest av lock 

 
Tabell 6. Resultat från belastningstest 

 
 
Alla lock klarade den första delen av testet då de permanenta nedböjningarna var mellan 
0,25 - 0,53 mm, se Tabell 6. Zip var det lock som deformerades minst. Även den andra 
delen av testet klarade alla tre locken då ej sprickor eller brott uppträdde på något av 
dem. Vid kontroll observerades att det lock som påverkats mest var Ditch, se Figur 40. 
Twist klarade den senare delen av testet bäst då den permanenta deformationen knappt 
kunde urskiljas med blotta ögat. Samtliga lock bedömdes som godkända. 
 

 
 

Figur 40. Deformationer efter sista delen av testet 
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3.5.4 Halktest 
20 % av alla olyckor på industrier sker på grund av halka. Livsmedelsindustrin har 6 
gånger fler halkrelaterade skador än genomsnittet. För att bedöma halkrisken på golv 
och golvrännor kan tester utföras. En av de mest vedertagna testmetoderna är ramptestet 
(European Hygienic Engineering & Design Group, 2016). Vid ramptest används en 
skala där intervall av vinklar representerar olika R-klasser (Slipalert, 2017).  
 
R13: >35°  Låg halkrisk, lämplig för områden med mycket vatten 
R12: 27-35° Låg halkrisk, lämplig för våtutrymme 
R11: 19-27° Medelhög halkrisk, lämplig för områden där väta uppkommer ibland 
R10: 10-19°  Medelhög halkrisk, lämplig för huvudsakligen torra områden 
R9: 3-10°   Hög halkrisk, lämplig för torra områden  
 
Testet utfördes på locken Ditch, Twist och Zip samt ett gallerlock. Då gallerlock ofta 
räknas som ett av de mest halksäkra locken enligt Furhoffs, användes detta som en 
referens att jämföra de nya locken med. 
Locken lades horisontellt för att sedan lyftas i ena kortändan med hjälp av en handtruck, 
se Figur 41. Locken täcktes sedan med såpa blandat med lite vatten. En testperson 
iklädd arbetsskor gick sedan på locken i olika lutningar. När halka uppstod fanns bockar 
som testpersonen fick hålla i. Vinkeln där testpersonen kunde gå utan att halka anteck-
nades för varje lock. Locken höjdes och sänktes flera gånger för att säkerställa att re-
sultaten stämde. 

 

 
Figur 41. Ramptest 

 
Locket Twist fick sämst resultat då halka uppstod efter 25°, vilket motsvarar klass 11, 
se Figur 42. Vid testet av både gallerlocket och Ditch blev vinkeln 27° och hamnade 
mellan klasserna R11 och R12. Bäst resultat fick Zip, där halka uppstod efter 35°, mel-
lan klass 12 och 13.  
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Figur 42. Resultat från ramptest 

 
Locken testades även helt horisontellt med såpa och vatten på. Testpersonen gick på 
locken för att jämföra hur hala de kändes i den position som de kommer befinna sig i 
under användning, se Figur 43. Här uppfattades ingen skillnad på locken Ditch, Twist, 
Zip. Gallerlocket ansågs vara något halare än de andra.  
 

 
 

Figur 43. Halktest av lock 

 
Från testen drogs slutsatsen att gallerlock inte är mer halksäkra än släta plåtlock. Det 
verkade inte heller som att spår i locken minskar risken för halka. Det kan vara så att 
locket Zip har störst resistans mot halka eftersom kontaktytan mot skon är stor.  
 

3.5.5 Flödestest 
Ett flödestest utfördes enligt SS-EN 1253-1 (svensk avloppsstandard, 2015) för att un-
dersöka om golvrännan kunde uppta en bestämd flödesmängd. Enligt standard ska en 
golvränna kunna uppta 0,8 l/s när utloppet är 75 mm i diameter och 1,4 l/s om utloppet 
är 110 mm i diameter. Furhoffs testar dock sina golvrännor med ett högre vattenflöde, 
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3,2 l/s utan silkorg placerad i vattenlåset. Golvrännan Furo 177 har ett godkänt vatten-
flöde och användes som referens under testet för den nya golvrännan.  
 
Flödestestet utfördes i ett kar med en tillkopplad brandslang, via en flödesmätare. Golv-
rännan riggades upp i karet där bottenutloppet från brunnen kopplades samman med ett 
rör som ledde ner till en golvränna utanför karet. Karet fylldes sedan upp med vatten så 
att en vattenpelare på 10 mm stod över locket, se Figur 44. Vatten rann hela tiden genom 
rännan och flödet justerades så att vattenpelaren alltid låg 10 mm över locket. Då detta 
var justerat mättes flödesmätarens varvtal för att se hur många liter per sekund som 
passerade genom rännan. Testet utfördes med de tre olika locken, med och utan silkorg. 
I golvrännan var vattenlås placerat under alla testerna.  
 

 
Figur 44. Flödestest av golvrännan 

 
Enligt resultatet från testerna klarade alla lock att minst släppa igenom vattenflödet 3,2 
l/s. Bäst resultat fick golvrännan då den testades med locket Zip utan silkorg. Sämst 
resultat fick golvrännan då den testades med samma lock, men med silkorg, se Tabell 
7.  
 
Tabell 7. Resultat från flödestester 

 

 
 
 
Enligt standard ska den vattenpelare som bildas över golvrännan vara 20 mm hög. Den 
nivån lyckades inte uppnås på grund av att rännan upptog vattnet snabbt i kombination 
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med att vattentrycket inte var möjligt att öka mer. Testet utfördes under dagen och vatt-
net användes på andra ställen i produktionen, vilket kan ha bidragit till ökat och minskat 
vattentryck. Vid 20 mm hög vattenpelare hade testerna förmodligen visat bättre resultat.   
 
Alla lock tillsammans med golvränna och vattenlås klarade flödestestet. Att tillsätta 
silkorgen påverkade flödet negativt. Det går även att förstå att om avfall också ligger i 
silkorgen kommer detta att påverka flödet negativt. 
 
Efter att flödestestet var utfört kunde vattenavrinningen på locken observeras i samband 
med att vattennivån minskade i karet. I Figur 45 visas hur avrinningen av vattnet skedde 
på locken. Skårorna visade sig ha god effekt för vattenavrinningen då Ditch och Twist 
näst intill var helt torra efter att vattnet runnit undan. På locket Zip samlades dock en 
större mängd vatten. Vattensamling på locken skulle kunna medföra högre risk för 
halka.  

 
Figur 45. kvarliggande vatten efter att karet tömts 

 

3.5.6 Konceptval av lock 
Resultaten från testerna av locken var relativt lika. För att möjliggöra ett slutligt kon-
ceptval av de tre locken granskades resultaten i detalj för att finna skillnader. Tester 
och andra faktorer som kostnad och hantering ställdes upp i en tabell för att jämföra 
locken mot varandra. Bedömningen utfördes med poängsättning från 1-3 där 3 poäng 
sattes om locket presterade bäst i förhållande till de andra locken.    
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Tabell 8. Jämförelse av locken 

 
 

Med hjälp av resultaten i Tabell 8 valdes locket Zip som standardlock för golvrännan. 
Valet grundade i att locket presterade bra i samtliga tester och att det är relativt tillverk-
nings- och kostnadseffektivt jämförelsevis med de övriga locken. Locket Ditch valdes 
som ett alternativ för de kunder som vill ha extra god avrinning, enklare hantering och 
ett annorlunda utseende.    
 

 Utveckling av silkorg 
Typen av avfall varierar stort beroende på vilket typ av livsmedel som tillverkas i pro-
duktionen. Avfallet kan variera från exempelvis kött, mejeriprodukter, torrvaror eller 
vatten. Där det förekommer stora mängder fast avfall har det visats att silkorgen fylls 
snabbt och rännan riskerar att bli översvämmad. Enligt European Hygienic Engineering 
& Design Group, underdimensioneras ofta silkorgen.  

Silkorgen utformades utefter de komponenter som den kommer i kontakt med. Den 
valda brunnen med tillhörande vattenlås var funktionsdelar som silkorgen anpassades 
utefter. Från tidigare utförda intervjuer framkom det att silkorgens handtag önskades 
vara mer robust. Observationen visade även att silkorgen deformerades då den slogs 
mot kanter när användaren tömde korgen. Med en deformerad kant åkte avfallet förbi 
silkorgen och ner i vattenlåset och vidare ut i brunnen.  

Den befintliga silkorgen som används till Furo 177 kan ses i Figur 46. Denna silkorg 
består av tre delar, där väggen och den övre kanten utgör en del, botten har pressats för 
att sedan svetsas fast samt ett rörligt handtag som sitter tvärs över korgen. Materialet 
har en tjocklek på 1 mm. Vad som anses vara ohygieniskt med den befintliga silkorgen 
är att den pressade botten har punktsvetsats och materialet ligger omlott med korgens 
vägg vilket skapar skrymslen för avfallet att fastna i. Handtagets infästning är hål i 
silkorgens vägg där handtagets ändar kilas fast. Även detta anses vara en ohygienisk 
utformning.       
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Figur 46. Nuvarande silkorg 

       

3.6.1 Silkorgens förutsättningar 
De punkter som låg till grund för silkorgens utformning var: 

• Silkorgen ska vara robust för att klara oöm hantering. 

• Konstruktionen ska ej ha skrymslen där avfall kan fastna. 

• Silkorgens storlek ska kunna anpassas efter den mängd avfall som förekom-
mer. 

För att silkorgen ska klara den oömma hantering den utsätt för, och undvika deforme-
ring ökades materialets tjocklek. Det rörliga handtaget ersattes av ett tjockare handtag 
som fästs tvärs över, se prototyp i Figur 47. Silkorgen placeras på brunnens övre kant 
och medger att volymen kan anpassas beroende på typ av avfall, se Figur 48. Botten av 
silkorgen ligger strax över vattenlåsets vattenyta. Önskas en större silkorg ökar djupet 
medan korgens övre diameter och botten är oförändrade. Med ökad volym på silkorgen 
ökar även brunnens djup. 
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Figur 47. Prototyp av silkorg 

 

 
Figur 48. Princip för hur silkorgens volym kan anpassas 

 

 Ytbehandling 
För att golvrännan ska klara de krav på hygien som ställts måste stålet ytbehandlas på 
något sätt. Från biomimiken uppkom lösningar på hur vatten kan rulla av ytan och sam-
tidigt ta med sig smuts. Detta skulle medföra att ytan blir hydrofob och håller sig torr 
vilket ej är gynnsamt för bakteriebildning. En sådan yta kan erhållas genom att påföra 
kemikalier som bildar en nanostruktur på ytan som liknar den yta som lotusbladet har 
(UltraTech, 2017). Denna beläggning är dock inte permanent och behandlingen får upp-
repas. En annan lösning för detta är att stålets yta ändras med hjälp av laser. Mönstret 
som bildas är då permanent (Rochester, 2017). Tekniken för detta är under utveckling 
och är i dagsläget tidskrävande och kostsamt. 

För att få en jämn yta som enkelt kan rengöras kan ytan slipas och poleras. För att få 
ytan ännu slätare kan den elektrolytpoleras. 

 

3.7.1 Val av ytbehandling 
Vid ett möte med Furhoffs ansågs lösningarna med en hydrofob yta vara intressanta 
för framtiden. Det beslutades att golvrännans komponenter kommer att slipas och 
elektrolytpoleras invändigt.   
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4 Slutgiltigt koncept 
 
Det slutgiltiga konceptet, se Figur 49 och Figur 50, har fått namnet Lotus Hygiene.  
Lotus Hygiene är en golvränna, anpassad för massagolv i betongbjälklag, som leder 
bort vatten och avfall från golvet på ett hygieniskt och säkert sätt. Avsaknaden av spal-
ter, hörn och räta vinklar i kombination med elektrolytpolerade ytor gör att bakterier ej 
får fäste och rengöringen blir smidig. Golvrännan kan anpassas efter behov då dess 
längd och kapacitet att samla upp avfall kan varieras. Golvrännan passar för olika typer 
av livsmedelsindustrier, laboratorier och andra miljöer med höga krav på hygien. Då 
locket har belastningsklass M125 tål den att belastas med lastbils- och trucktrafik. En 
ritning av golvrännan ses i Figur 51.   
 

 
 

Figur 49. Prototyp av Lotus hygiene med locket Ditch 

 

 
 

Figur 50. Prototyp av Lotus hygiene med locket Zip 
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Figur 51. Ritning av golvrännan 

 
Brunnen fungerar som behållare för vattenlåset och utlopp för vatten, se Figur 52. Den 
arbetskrävande brunnen till Furo 177 har ersatts av en modifierad standardbrunn 220. 
Rillan, där vattenlåset trycks fast, har stora inre radier som ej samlar smuts och går lätt 
att komma åt vid städning. Då ett standardvattenlås används och utloppet sitter i botten, 
antingen nedåt eller åt sidan, blir inget vatten stående när låset lyfts upp. I Figur 53 
visas alla delar i vattenlåset. 
 

 
Figur 52. CAD-modell av brunn och vattenlås 
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Figur 53. Delar i vattenlåset 

 
Rillan rullas direkt på brunnens övre kant med ett formverktyg, se Figur 54. Detta form-
verktyg består av en inre solid form som avspeglar formen på den blivande rillan. Brun-
nen placeras över den solida formen för att pressas med ett pressverktyg från utsidan. 
Pressverktyget pressar på brunnens yta, samtidigt som brunnen och den solida formen 
roterar. Stegvis pressas den raka brunnskanten mellan verktygen tills att rillan har fått 
önskad form. Då standardkomponenter används och modifieringar görs direkt i materi-
alet blir kostnaderna för brunnen avsevärt mindre än tidigare.  
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Figur 54. Verktyg för rullning av rilla 

 
Vattenlåset hade tidigare en detalj i botten, Trefotingen, som förbinder vattenlåsets två 
delar. Den nya detaljen Tvåfotingen, se Figur 55, har en skruv av större dimension för 
bättre slagtålighet och skrymslen är borttagna för ökad hygien. Den svängda formen på 
Tvåfotingen ska visa användaren att vattenlåset går att skruva isär för rengöring. Hand-
taget är borttaget och vattenlåset kan istället lyftas i kanten i den inre delen eller med 
en lyftkrok som finns i Furhoffs sortiment. Plåten till Tvåfotingen skärs först ut med 
laser och sedan gängas skruvhålet. Utformningen tillåter att många detaljer kan skäras 
på rad, i samma plåtstycke. Sedan bockas kanterna och knackas något rundade för att 
till sist svetsas fast i den inre delen av vattenlåset. Skruven till Tvåfotingen skjuts fast 
i botten av vattenlåset och därefter kan delarna skruvas ihop.  
 
 

 
 

Figur 55. Tvåfotingen 

 
 
Rännan som leder vatten och avfall till brunnen har en v-profil med stora radier, se 
Figur 56. Upplaget är konstruerat med fem mm spel mellan lock och vertikala sidor. 
Gavlarna på rännan är snedställda för att öka vinklarna där ränna möter gavel. Detta för 
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att i möjligaste mån undvika vinklar som är 90 ͦ eller mindre. V-profilen gör att vatten 
och avfall lätt spolas ner i brunnen och de stora radierna gör att rännan ej blir ett tillhåll 
för bakterier. Det är även lätt att komma åt överallt för rengöring.  

 

 

Figur 56. Ränna med V-profil och lutad gavel 

 
Plåten till rännan skärs först ut med laser för att sedan kantpressas. Rännan svetsas 
sedan samman med en mittsektion som är konstruerad för att tillåta ihopmontering av 
ränna och brunndel. Denna mittsektion möjliggör en övergång från rännans v-form till 
brunnens överkant.  

 
Två olika lock valdes för slutkonceptet, se Figur 57. För locket Zip krävs en relativt 
enkel tillverkningsprocess där laserskärning är den enda metod som används. Hålen 
utgår från lockets långsida för att tillåta en smidig laserskärning. Avstånden mellan 
hålen är 100 mm och de har en bredd på 20 mm och ett djup på 50 mm. Locket Ditch 
valdes som ett alternativ på grund av dess avrinningsfunktion, enklare hantering och ett 
annorlunda utseende. Skårorna på locket tillverkas med hjälp av fräsning och har en 
radie på 16 mm med ett djup på fem mm. Locket har 12 hål per sektion som är 40 mm 
långa och 10 mm breda. Greppet består av ett ellipsformat hål mellan sektionerna som 
är 45 mm långt och 20 mm brett.    
Båda konstruktionerna skärs ut från en 10 mm tjock plåt. Locken längd är 500 mm och 
bredden 265 mm. Varje locksektion väger ca 9,5 kg. Locken har inga skarpa hörn eller 
snäva vinklar vilket medger åtkomst för rengöring. Detta gör att risken för bakterie-
spridning minskas. Då locket täcker stora delar av rännan minskas även risken för 
skvätt. Innehållet i ränna och silkorg döljs, vilket bidrar till ett fräscht intryck då golv-
rännan upplevs som ren.  
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Figur 57. Slutligt konceptval för lock 

 
Silkorgen är konstruerad för att tåla slag och tillåta vatten att passera genom den, se 
Figur 58. Hålen är runda för god hygien och är 5 mm breda och 15 mm långa. Plåten 
till silkorgen skärs ut i tre delar med laser. Delarna formas sedan med rullning och 
pressning för att sedan svetsas samman. Silkorgen är konstruerad i 2 mm plåt istället 
för 1 mm. Detta gör att den blir mer robust och tål oöm hantering bättre. Handtaget har 
bytts ut mot en fastsvetsad rundstav för ökad hygien och stabilitet. Silkorgens botten 
hamnar strax ovan vattenspegeln som bildas i vattenlåset. Det medför att korgens inne-
håll inte ligger i vatten, vilket minskar bakteriebildningen. Alla delar är helsvetsade och 
utan spalter. Silkorgens volym kan anpassas efter användarens behov. Om behovet av 
volym är större svetsas en cylinder mellan brunn och ränna. Silkorgens höjd ökar då 
med samma längd som cylindern.  
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Figur 58. Prototyp av silkorgen 

 

 Produktens miljöpåverkan 
Metoden LiDS Wheel, Lifecycle Design Strategies, användes för att se vilka miljöbe-
lastningar den framtagna produkten har, i jämförelse med Furo 177. Genom att utgå 
från åtta strategier gällande hållbar utveckling kunde de båda produkternas miljöbelast-
ning illustreras i form av en cykel. De åtta strategierna bedömdes med poängsättning, 
0-3, beroende på hur väl de följde strategin. Bedömningen visas som ett utsträckt nät, 
se Figur 59. Furo 177 visas som det mörkgrå nätet som täcks av Lotus Hygienes gröna 
nät.  
 
Rostfritt stål är det material som används för både Furo 177 och Lotus Hygiene. Den 
första strategin i cykeln: välj miljövänligt material, bedömdes med 2 då materialet an-
sågs ha flera fördelar: återvinningsbart, stryktåligt och giftfritt. Det förekommer inte 
heller flera typer av olika material, utan produkten består genomgående av rostfritt stål. 
Det som sänker värdet vid denna strategi var att materialet kräver mycket energi vid 
dess framtagning. Strategi två innefattar reducering av mängden material. Här visar 
Furo 177 ett bättre resultat. Dock anses denna jämförelse inte rättvis då rännorna ej är 
konstruerade för samma belastningsklass. 
 
Strategi tre: optimering av tillverkningsmetoder, visar att Furo 177 kräver en stor 
mängd tillverkningsmetoder och steg vid framställningen av dess brunn och vattenlås. 
Dessa steg har reducerats i Lotus Hygiene genom användning av standardkomponenter. 
Efter att produkten monteras paketeras den i kartonger för sedan transporteras vidare. 
Förpackningen av de båda produkterna anses vara likvärdiga och bedöms med 2. Då 
Furhoffs paketerar produkterna inför leverans används gamla kartonger, rest-papp eller 
plast från deras egna produktion, för att minimera på materialåtgången.   
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Rännan till Lotus Hygiene har visats behöva mindre vatten för renspolning, jämförel-
sevis med den form på ränna som används till Furo 177. Därför anses strategi 5, mins-
kad miljöpåverkan under användning, vara väl utförd. För att optimera livslängden på 
en produkt kan den göras mer robust. För detta krävs ofta mer material, vilket benämns 
i strategi 2 som negativt. Men genom att tillföra mer material kan livslängden bli längre 
och produkten byts heller inte ut oftare. Då Lotus Hygiene har utformats för en högre 
belastningsklass minimeras risken att den kommer att deformeras och gå sönder. Därför 
bedöms den nya produkten följa denna strategi bättre. Med avseende på materialvalet 
kommer hela produkten att kunna återvinnas, likt Furo 177. De delar som sitter samman 
är ränna och brunn i båda fallen och strategi 7: optimera slutet av livscykeln, bedöms 
därmed lika.  
 

 
 

Figur 59. Jämförelse av miljöpåverkan 
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5 Diskussion 
 
Det huvudsakliga målet, att utveckla en golvränna som är konkurrenskraftig och upp-
fyller de krav som ställs på den, anses vara uppnått. Alla komponenter är möjliga för 
Furhoffs att tillverka och produkten har fått bra resultat i de tester som gjorts.  Företaget 
vill använda det mesta av materialet från examensarbetet till sin nya golvränna.  

Locket Ditch, som har frästa spår, liknar inte något lock som Furhoffs eller några kon-
kurrenter har sedan tidigare. Detta kan vara bra för att särskilja sig från sina konkurren-
ter. 

En utmaning med uppgiften var att projektet var mycket brett. Det var svårt att avgränsa 
de områden som projektet skulle innefatta. Bland annat fick ergonomi en relativt liten 
plats i arbetet mot vad som planerades i början. De områden som till en början studera-
des var hur ett handtag bör utformas och hur tungt en person kan lyfta. Arbetet kring 
ergonomi minimerades då projektet blev för omfattande. För att lösa problemen kring 
hantering av locken, utformades längden enligt European Hygienic Engineering & De-
sign Groups rekommendationer och med plats för grepp på lockens kortsidor. Efter att 
prototyper av locken tillverkats blev det möjligt att bedöma hur väl det gick att hantera 
locken. Det lock som medgav grepp var betydligt lättare att hantera för isättning och 
urtagning ur rännan. Detta är en lösning som kan appliceras på locket Zip som för nu-
varande inte har något utformat grepp. Detta skulle dock kunna påverka resultatet i 
bland annat belastningstester.  
 
Med hjälp av riskanalysen kunde dock de viktigaste områdena identifieras. Målgruppen 
för produkten hade olika behov, vilket gjorde det nödvändigt att kompromissa och göra 
golvrännan anpassningsbar för olika användare. De miljöer som golvrännan kommer 
att befinna sig i har stora variationer på typ av avfall där vissa har stora mängder fast 
avfall medan andra endast vatten. Denna typ av anpassning var en utmaning i arbetet 
men resulterade i en produkt som kan anpassas till användaren på flera sätt. Både sil-
korgens volym och golvrännans längd kan varieras.  
 
Projektet var komplext och lång tid krävdes för att förstå vilka metoder som var nöd-
vändiga för att nå målen. Tester och experiment visade sig vara en bra väg att gå för 
öka förståelsen och testa teorier. Detta blev en av examensarbetets styrkor då valen som 
gjorts grundades på tester, varav de flesta är standardiserade. Detta gör att valen är 
faktabaserade istället för att de är grundade på tycke och smak.  
 
Nya önskemål från Furhoffs om att silkorgen skulle ligga över vattenspegeln i vatten-
låset, uppkom sent i processen. Då utvecklingen av korgen började senare i projektet 
påverkades inte detta negativt, utan snarare förenklade utvecklingen då det fanns en 
begränsning att förhålla sig till. Det var ett bra val att vänta med utformningen då kon-
struktionen kunde anpassas efter de komponenter som redan konstruerats. Målet med 
utformningen var att den skulle stå emot krafter bättre än den förra, vilket löstes med 
att använda tjockare plåt och en tvärgående stång som handtag. För att kontrollera att 
lösningen fungerar skulle tester för hållfasthet på konstruktionen kunna utföras. Tanken 
var även att silkorgens kant skulle ligga på brunnens överkant och ta stöd mot den svet-
sade kanten för att ligga stabilt på plats. När prototypen tillverkades upptäcktes dock 
att detta utrymme helt fylldes av svetsen och silkorgens kant istället fick ligga ovanpå 
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rännans botten. Detta skulle kunna göra att silkorgen glider åt sidan och en glipa upp-
står, vilket bör undvikas. För att lösa detta kan antingen något typ av stopp utformas 
eller att området där brunnens svetsas fast i rännan ändras. Att en prototyp gjordes var 
avgörande för att problemet skulle upptäckas och kunna åtgärdas. Även måtten på 
själva silkorgen fick ändras efter att en prototyp gjorts då den inte stämde med måtten 
på brunnen. Detta kunde åtgärdas och en ny passande prototyp tillverkades. 
När problemet med silkorgens mått uppstod blev det tydligt hur viktigt det är att dub-
belkolla att alla ritningar stämmer innan något skickas ut till tillverkning. Ritningarna 
är det enda operatörerna har att gå på och det är då viktigt att all nödvändig information 
finns med. Det räcker inte alltid heller med mått och radier, det kan även behövas mer 
beskrivande text som förklarar och förtydligar det som menas.  
 
Upplaget upplevs idag som svårt att tillverka med radie 5 mm, då materialet tar i verk-
tyget på fel sätt. Detta problem kan åtgärdas genom ändringar i konstruktionen, med 
stöd från kantpressningsoperatörer.     
 
Något som kunde gjorts annorlunda är valet av övergång från ränna till brunn. Ett för-
slag som fanns var att brunnen skulle utgöra en enhet som sammankopplades med en 
smalare ränna. Då arbetet gick vidare med brunn 220 tillsammans med ränna i samma 
bredd, förbisågs det förslaget. Detta val påverkade bredden på ränna och lock vilket då 
skulle kunnat resultera i mindre mängd material, vikt och kostnad. Även halkrisken 
skulle kunna påverkas.  
 
Ett alternativt luktstopp skulle kunna konstruerats. Dock verkar samarbetet med Wapro 
lovande och så länge kan ett extra vattenlås under städning användas som lösning för 
detta.  
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6 Rekommendationer 
 
Furhoffs önskan att lösa problemet med odör från avloppet då vattenlåset tas ur för 
rengöring är i dagsläget ej uppfyllt. De framtagna koncepten för brunn och vattenlås, 
där ett WaStop ingår kräver fortsatt utveckling för att kunna anpassas till de förhållan-
den som golvrännan kommer att befinna sig i. Furhoffs ansåg att koncepten som inklu-
derar ett WaStop var intressanta och rekommendationer för framtiden vore att fortsätta 
samarbeta med Wapro för att arbeta fram ett WaStop som passar för Furhoffs nya golv-
ränna.  
 
Idag slipas och poleras materialet till de produkter som ska erbjuda god hygien. Under 
projektet har koncept om hydrofobiska ytor tagits fram som förslag till hur ytorna istäl-
let kan behandlas. Hydrofobiska ytor som avvisar vatten är ett koncept som kan öppna 
upp till nya tankesätt om hur god hygien kan uppnås. Rekommendationer för framtiden 
är att Furhoffs fortsätter följa utvecklingen om hydrofobiska ytor, för att i  
framtiden eventuellt testa dem tillsammans med Furhoffs produkter.  
 
Furhoffs kommer att fortsätta arbetet kring hygienrännor inom en snar framtid. En re-
kommendation är att examensarbetets designförslag och testresultat ligger som grund 
för det framtida arbetet.  
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