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Sammanfattning
Detta examensarbete är baserat på utvecklingen av en temporär mästerskapsbassäng i samarbete
med företaget Nitator Stainless Steel och systerbolaget Invarmex. Uppdraget är att utveckla en
äldre konstruktion av en temporär mästerskapsbassäng, det vill säga uppdatera dess
konstruktion med rätt dimensioner och standard för att få användas vid framtida
simningsevenemang.
En mästerskapsarrangör ställs inför internationella krav på den avsedda bassängen vilket
dagens befintliga simhallar sällan lever upp till. Några krav som är väsentliga att leva upp till
är t.ex ett konstant vattendjup vilket ska vara 2 m, toleranserna på längden av bassängen för att
vara godkänd för tidtagning och tillgång till publikkapacitet.
Bassängen som utvecklas har av projektgruppen namngetts Tempo50. Den nya konstruktionen
för Tempo50 kräver en snabb och effektiv montering samt demontering. Det krävs även
monteringslösning för både tåliga och ömtåliga underlag då lämpliga arenor för evenemang
med tillräcklig publikkapacitet många gånger har ett ömtåligt golv, det vill säga att ingen del
av bassängkonstruktionen får göra skada på underlaget.
Med Tempo50 kan arrangören undvika stora kostnader som kan uppstå vid uppbyggnaden av
en ny anläggning. Konceptet för Tempo50 är att bassängen levereras färdig att monteras och
installeras med tillhörande vattensystem i befintlig arena oavsett underlag. Bassängen har för
avsikt att monteras och stå färdig på 72 timmar från det att monteringen påbörjats, därefter ska
påfyllning av vatten påbörjas. Det kräver att arrangören har utfört grundarbete och att
underlaget är plant. En montering på 72h uppskattas till snabbast på marknaden i jämförelse
med likvärdig bassäng.
Inför uppstarten av projektet fick projektgruppen tillgång till material från Invarmex. Materialet
bestod av ritningar och beräkningar till den äldre temporära bassängen.
Nitator tillverkar specialbeställda produkter i rostfritt stål vilket har varit en bidragande faktor
vid val av material och utformning av konstruktion då den tidigare bassängen med dess
lösningar är beprövad med ett färdigt koncept. Nitator stod även som tillverkare av den äldre
modellen och andra av Invarmex bassänger.
Fokus för projektet riktats mot bassängens väggkonstruktion, samt med tydliga ritningar och
beräkningar förenkla tillverkningen och montering.

II

Abstract
The basis for this thesis was the development of a temporary pool in collaboration with the
company Nitator Stainless Steel AB and Invarmex. The intent of this project has been
developing an older construction of a temporary pool.
Organizers of championships are facing international requirements for the selected swimming
pool. Problems is that existing swimming pools rarely achieves those requirements. Some
requirements that is hard to achieves is the constant depth that must be 2m, the precision of the
length and the access to the audience capacity.
The pool this project has developed has been named Tempo50. Tempo50 requires a fast
construction and dismantling. Mounting solution for both durable and fragile ground, as
appropriate arenas that have audience capacity many times have a floor which the pool cannot
be attached into.
With Tempo50, the temporary championship pool, organizers can avoid the cost of building a
brand-new facility. The pool is delivered ready to be installed with associated water system in
existing arenas regardless of the substrate. The pool intends to be assembled and completed
within 72 hours, then the filling of water can start. It is required that the organizer insure that
the ground is flat at the start of mounting. This, considered to be the fastest on the market.
Before the start upp Invarmex gained access to old materials. The material consisted drawings
and calculations of to the old temporary pool.
Nitator ordinarily manufacture specially designs products in stainless steel, which has been a
contributing factor in our selection of materials. The knowledge that the former pools solutions
is proven with a complete concept have also been considered. Nitator have also been the
manufactured of Invarmex former pools.
This project have has its focus on the pools wall construction, also create clear drawings and
calculations to simplify the manufacturing and assembly.
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Inledning

1 Inledning
För städer som inte har 25- och 50 m simbassänger eller simbassänger med tillgänglig läktare,
finns det transportabla tävlingsbassänger som kan monteras på vilken plats som helst såsom
torg eller inomhusarenor. Företaget Invarmex har sedan 1997 tillverkat en
transportabel/temporär tävlingsbassäng som bland annat har använts under VM i Hongkong
och i Sverige, Göteborg.

1.1 Bakgrund
Då tävlingsregler för framförallt internationella mästerskap i simning blir allt striktare ökar
pressen på arrangören att de bassänger som används lever upp till de krav som ställs. Ofta byggs
nya arenor upp som sedan står och förfaller vilket missgynnar både ekonomi och miljö. För att
undvika detta används allt mer så kallade temporära bassänger som kan sättas upp både
utomhus men också inne i arenor på ömtåliga underlag. Det kräver en konstruktion som inte
skadar golvet vid montering.
Anledningen till att använda en arena för större mästerskap är för att den oftast besitter den
publikkapacitet som krävs för ett mästerskap. Publikkapacitets kravet är dessutom befogat då
t.ex simning är under OS den tredje största sporten som följs.
Invarmex, företaget som detta examensarbete genomförts med är ett systerbolag till Nitator
Stainless Steel i Helsingborg. Invarmex är ett litet företag i dagläget med tre anställda, men
gemensam ägare och som Nitator. Invarmex har tidigare erfarenhet av design och försäljning
av bassänger som den temporära till spa bassänger med tillbehör. Nitator är en verkstad med
hög kvalitet inom rostfria produkter och har naturligt blivit Invarmex tillverkningsfabrik.
Nitator har ca 60 anställda i Helsingborg.

1.2 Nuläge
Det ställs idag högre krav på dagens tävlingsbassänger som används vid större
tävlingstillställningar, såsom bassängens längd, djup och bredd. Kraven ställs av det
internationella simförbundet FINA. Längden på en mästerskapsbassäng får inte ha en större
tolerans 0.06% vilket motsvarar 3mm på en 50 m bassäng. Djupet måste vara konstant 2m djupt
och det ska finnas sidobanor vid sidan om de yttersta banorna för att uppnå likvärdiga
vågförhållanden för deltagarna. Projektarbetet bygger därför på att ta fram en ny design,
konstruktion och ritningar för en uppdaterad transportabel bassäng som uppfyller dessa krav.
Den nuvarande konstruktionen kan monteras både på tåliga underlag med hjälp av bultning
direkt i underlaget och lösning utan fäste i underlaget som behövs i tex ishallar eller på
tennisarenor. Då precisionen av längd av poolen är högst noggrann är väggpatierna anpassade
så att rätt längd ska uppnås i bassängerna med vissa justeringsmöjligheter.

1.3 Problemformulering
De väggpartier som används till den gamla konstruktionen på 25m behöver ny dimensionering
och konstruktion då djupet ändras och för att samma profiler ska kunna användas till de nya
50m bassängerna. Med ett annat djup på bassängen kommer laster i form av tryck och drag
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förändras. Förändringarna kommer resultera i att nuvarande stag, bultar, väggar och
betongpartier mm måste ses över.
Då majoriteten av de transportabla bassängerna hyrs av arrangörer är det viktigt med lätt
montering och att tiden för montering och demontering är så kort som möjligt. Utöver
montering är logistik och transport en viktig fråga då företaget måste ta fram egna emballage
och pallar till de olika detaljerna till bassängerna då många delar besitter ömtåliga detaljer. En
ny design kräver även en ny logistiklösning av bassängen vid transport. Där både emballagens
storlek och paketering är avgörande för att optimera montering. Det är viktigt att emballage och
pallar med de olika delarna ska kunna transporteras med både lastbil och fartyg och därför
måste den nya konstruktionen vara anpassad även får dessa standarder.
Det viktigaste för företaget är precision vid montering och uppbyggnad av bassängen, därför
är intresset av en konstruktion med lättare montering och hög prestanda av högre prioritet än
besparing i tillverkning

1.4 Projektmål
Målet med projektet är att i slutet av Maj 2017 ha en ny konstruktion med tillhörande
hållbarhetsberäkning på alla de nya delarna för bassängen. Det ska finnas till både till 25- och
50m banor. Den nya bassängen ska även finnas i 3D med tillhörande ritningar, dessa kommer
att ritas och visualiseras i CAD programmet Catia V5. Det ska finnas nya lösningar för
sammanfogningen för hörnen och lösning för sammanhållningen av betongprofilerna.
Konstruktionen ska ta hänsyn till standarder vid transport och logistik för samtliga delar. Till
slutredovisning skall en prototyp tagits fram av en väggprofil skala 3:1.
(Tonnquist, 2016)

1.5 Effektmål
Syftet är att visa upp en prototyp i både renderad 3D miljö för att visualisera hur bassängen kan
se ut vid färdig montering och en prototyp i mindre skala. Det ska locka fler arrangörer att
införskaffa och hyra nya bassänger som uppfyller de nya kraven för tävlingsbassäng.
(Tonnquist, 2016)

1.6 Avgränsningar
Projektet har begränsats till att ta fram en ramkonstruktion för bassängen vilket innebär att raka
partier sammankopplas på lång och kortsida. På dessa partier ska det finnas framtagna
hållfasthetsberäkningar, ritningar och lösning för sammankoppling. Konstruktionen och
designen för profilerna ska uppfylla vissa krav, Dessa krav är satta av FINA (internationella
simförbundet) dessa gäller bland annat längd och bredd. Projektet kommer således på grund av
tidsbrist inte att fokusera på de delar i konstruktionen som berör bassängbotten,
betongfundament samt vajer till låsning av betongfundamenten då denna lösning finnes effektiv
och säker. Endast en grundläggande genomgång kommer att göras i form av helhetsbedömning
och materialval. Lösningar för transport och logistik prioriteras inte förutom kravet att alla delar
ska ha mått som tillåter frakt med container.
Modeller och prototyper tas fram som underlag för framtida produktion då projektet bygger på
att ta fram en möjlig lösning. Marknadsundersökning i form av enkät görs inte då både kund
och användare inte går att nå på ett sätt som ger ett resultat av hög kvalitet.
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2 Projektbeskrivning
Detta kapitel beskriver Projektets organisation i form av projektgrupp, intressenter och
finansiärer. Det behandlar också tidsplan, risker, krav och sekretess.

2.1 Projektorganisation
Beställare
Nitator är ett företag som tillverkar detaljer i rostfritt stål till olika områden bl.a bassänger i
rostfritt stål och frysar. Sedan några år har ett närmre samarbete utvecklats mellan systerbolaget
Invarmex och Nitator som idag har samma ägare och VD som Nitator. Invarmex har tidigare
har varit säljare av både stationära och temporära rostfria bassänger som Nitator varit tillverkare
till. Invarmex vill nu utveckla produkten efter dagens kriterier. Uppdragsgivare till projektet är
Nitator i samarbete med Invarmex och har bekräftat målet med projektet. Inom ramarna av
beställarens krav och önskemål skall därmed projektet utföras av projektgruppen. Beställaren
kommer att under arbetets gång ha rätt till att följa upp arbetet löpande ända till avslut.
Styrgrupp
Styrgruppen är det beslutande organet i projektet, i detta projekt består styrgruppen av Johan
Leidhagen Thuning och Katarina Andersdotter Ryd samt kursens lärare och handledare. De har
i uppgift att avgöra och följa upp om projektet uppfyller genomförandegraden. Rune Newman,
projektets handledare från Nitator, agerar länk mellan projektgruppen och Nitator.
Projektgrupp
Projektgruppen består av Katarina Andersdotter och Johan Leidhagen Thuning. Gruppens
arbete och ansvar är att ta fram lösning/produkt till beställaren. Projektgruppen ska lösa
problemet har fått befogenhet att planera och välja vilka metoder man ska använda. Projektet
avslutas med miniduell rapport.
Intressenter
Till projektet har en intressentanalys genomförts (Tonnquist, 2016). Detta för att ha bättre koll
på vilka eventuella aktörer som kan tänkas påverka och påverkas av projektets genomförande
på olika nivåer. För att dela upp dessa efter dess inflytande i projektet kategoriseras de in i 3
nivåer; kärn, primära och sekundära intressenter. Den intressent som är mest av intresse är en
av våra kärn intressenter, Bengt Larsson VD på Nitator. Övriga intressenter går att överskåda i
bilagan. Se Bilaga 1.
Kärnintressenter De som beslutar eller har en drivande roll i projektet
Primärintressenter De som påverkas av projektet
Sekundärintressenter De som har lågt intresse av projektet

2.2 Ekonomisk översikt
Då Projektet drivs tillsammans med ett företag finns det ingen anledning till att söka pengar
från skolan då ett kontrakt med företaget skrivs om att de är villiga att stå för alla eventuella
kostnader. I detta kontrakt kommer det att finnas mer ingående detaljer för de olika delarna för
finansiering. Det gäller bland annat transport- och materialkostnader. Projektet kommer utöver
detta ha tillgång till CAD-programmet Catia på Högskolan i Halmstad samt tillgång till 3D
printning på både Nitator och i FAB LAB även det på Högskolan. Delarna till en prototyp
kommer Nitator ta fram i egen verkstad efter våra ritningar. I och med detta finns det inga
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pengar att tillgå förutom att Nitator kommer att lägga ut för de kostnader som eventuellt skulle
uppstå under projektets gång. En mindre Kostnadskalkyl finns att överskåda i bilagan.
Se bilaga 2.

2.3 Kravspecifikation
Funktionella krav
Monteringstiden bör inte överskrida 72 timmar.
Ingen del får överskrida längden 10.5 meter då detta är maximalt tillåtna längd för transport.
Önskemål
Optimerad monteringstid.
Snygg men gärna enkel konstruktion för tillverkning.
Icke funktionella krav De inre väggarna skall bestå av rostfritt stål.
Konstruktionen skall uppfylla de krav som ställs för en godkänd bassängkonstruktion.
Konstruktionen skall med hjälp av hållfasthetsberäkningar motstå de krafter som påverkar
konstruktionen, till exempel från vattentryck.

2.4 Projektrisker
Projektets identifierade risker har analyserats i en Maxi-riskanalys där varje risks sannolikhet
multiplicerats med konsekvenser av den, se bilaga “Maxi-riskkalkyl”. För att undvika problem
under projektets gång har projektgruppen beslutat att om riskvärdet är högre än 10 ska en plan
finnas i beredskap om det inträffar under projektets gång. Om riskvärdet är högre än 20 ska
åtgärden utföras redan innan projektstart. För att underlätta hanteringen har varje risk tilldelats
en ansvarig. De risker som klassats som störst var: projektet står utan utsedd projektledare och
att projektmedlemmarna inte ska komma överens. Detta går att läsa mer om i avsnittet 6
utvecklingsprocess och Bilaga 8.

2.5 Sekretess
Ett sekretessavtal skrevs inom Utvecklingsingenjörsprogrammets årskurs U14 för att på så vis
öppet kunna diskutera de olika projekten i projektrummen. Det skrevs också ett sekretessavtal
under ett första möte med uppdragsgivaren Nitator och Invarmex.
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3 Metod för produktutveckling
Här redovisas de metoder som har använts under projektet. Första delen beskriver projektets
utveckling medan den andra delen beskriver utveckling av produkten. I detta avsnitt beskrivs
de metoder vi valt att arbeta utifrån. Projektet har utvecklats med mer än en metod, det har
projektgruppen aktivt valt för att inte låsa sitt synsätt i endast ett perspektiv då det finns mer
än ett sätt att se på problem och lösa dem.

3.1 Dynamisk produktutveckling
Dynamisk produktutveckling är en projektmetod som huvudsakligen främjar produkt- och
nyproduktframtagning. Modellen präglas av Want och Wish-faktorn där användaren och
användandet är i fokus. Metoden främjar ett dynamiskt arbetssätt vilket innebär små
beslutsfattningar och möjligheten till förändring under projektets gång. Detta resulterar i ökad
flexibilitet. (Ottosson, 1999) Metoden har varit gynnsam då vi har arbetat med en produkt vars
utseende och lösning av problemet kunnat lösas på fler än ett sätt, vilket har inneburit att många
idéer har varit möjliga att utveckla utan att de gått för långt innan det varit försent och slutgiltig
lösning valts.

3.2 Lean produktutveckling
Lean produktutveckling är en projektmetod som främst riktas mot produkter med Need faktor
och där man vill minimera resursslöseri med hjälp av resurshantering. Modellen präglas av ett
långsiktigt tänkande där effektivisering av metoder ska gynna kunden. (Holmdahl, 2010). Trots
att Lean i stort sett är motsatsen till Dynamisk så har även denna metod varit behändig eftersom
att det funnits flera krav på vad slutprodukten ska klara.

3.3 Riskanalys
En maxi-riskanalys används för att förebygga problem som kan uppstå i ett projekt. Analysen
delas in i riskidentifiering, riskvärdering samt en riskåtgärdsplanering. Efter att man identifierat
olika risker, värderas de för att slutligen kunna sätta upp en plan för hur man förhindrar och
åtgärdar en eventuell risk. (Tonnquist, 2016)

3.4 K-gap
K-gap eller en kunskapslucka, ”knowledge gap” är brist på kunskap eller brist på rätt kunskap.
Oväntade K-gap kan förekomma när som helst under projektet gång vilket i sin tur kan leda till
förseningar i planering och utveckling. Det är viktigt att sluta så många K-gap så tidigt som
möjligt i processen för att inte äventyra projektet.
När K-gap identifieras delas det förslagsvis in i tre kategorier: Enkelt (sker självständigt),
Komplicerat (kräver experthjälp) och Komplex (kräver forskning). Dessa har sedan utvecklats
i en riskanalys. (Holmdahl, 2010).
Projektet identifierade en del K-gap som går att beskåda i bilaga 8.1 och hur vi valde att bearbeta
dessa i bilaga 8.2
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4 Metod för Projektprodukten
Nedan följer kort information om de metoder projektet valt att jobba efter.

4.1.Förstudie och nyhetsgranskning
Att genomföra en förstudie vid uppstart av ett projekt är ofta vitalt för projektet. Med hjälp av
en förstudie kan man som mål få en bättre förståelse gällande bland annat produkt, marknad
och eventuellt kunskapsgap som projektmedlemmarna besitter. En förstudie kan göras med
bland annat litteratur, internet och personliga intervjuer. (Tonnquist, 2016)

4.2 CAD
CAD som står för Computer aided design är en digitalt baserad designmetod för skapande av
tekniska ritningar. Metoden gör det möjligt att producera 3D-visualiseringar och spelar idag en
stor roll i konstruktionsarbeten.

4.3 Konstruktionsanalys
Med en konstruktionsanalys avses beräkningsmetoder av modeller för att analysera till exempel
hållfasthet i en konstruktion. Analysverktyget är integrerat i de flesta CAD program och bygger
på finita elementmetoden som är en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer.
(Bertil Nilsson, Högskolan i Halmstad)

4.4 Formler
Euler knäckningsfall
(Björk, formler och tabeller, sjunde upplagan)
(Dahlberg, Teknisk hållfasthetslära)

4.5 Projektplanering
Work Breakdown Structure
För att få en god struktur över projektets olika delmoment delas dessa upp i en WBS som står
för Work Breakdown Structure. (Tonnquist, 2016) En WBS går ut på att identifiera projektets
delmoment samt hur de förhåller sig till varandra. Många av dessa delmoment går att göra
separat utan ordning vilket ger en flexibel arbetsgång samt att det enkelt går att följa det arbetets
gång.
Se bilaga.3.1, 3.2
Visuell planering
Visuell planering är en metod som används för att planera och skapa en bild för hur
arbetsuppgifterna kan delas upp i delmoment och förtydligar vad som är gjort, vad som står på
tur och vem som ansvarar för vad. Detta både för att se var i processen man befinner sig men
också för att tydligt veta vad ens projektpartner gör. Detta bidrar till ökad flexibilitet. (Holmdahl,
2010).
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4.6 Affärsutveckling
SWOT-Analys
SWOT som på engelska står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats är en
övergripande analys av projektet eller företagets nuläge. Den beskriver vilka styrkor, svagheter,
möjligheter och hot som projektet besitter. På så vis kan man lättare planera för eventuella
framtida händelser. Metoden är ofta väldigt användbar och bidrar till en bättre förståelse för
alla inblandade. (Holmdahl, 2010) Mer om SWOT-analys i avsnittet Genomförande samt se
bilaga 7.
Business model canvas
Canvas är en affärsannalysmodell som skapar ett tydligt perspektiv av projektet. Canvas är en
visuell modell för att på ett enkelt sätt förstå ett företags koncept baserat på nio begrepp. Genom
att ha en välutförd Canvasmodell gör man det lätt för både inblandade och utomstående att
förstå företags eller projekts koncept.

De nio begreppen är:
1 Kundsegment
2 Kundrelationer
3 Nyckelerbjudande
4 Distributionskanaler
5 Nyckelpartners
6 Nyckelresurser
7 Intäktsströmmar
8 Värdeerbjudande
9 Kostnadsstruktur
Alla dessa nio begrepp är relaterade till varandra. När man bygger upp sin modell är det fritt att
värdera de faktorer som man tycker är viktiga och det blir tydligt att se vad var och en av de
nio begreppen har för koppling. Då modellen är den samma för alla delar i organisationen kan
det bidra till mer förståelse inom hela verksamheten.
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4.7 Utvärdering och analys
FMEA
FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis, eller på svenska felrisk- och feleffektsanalys.
Metoden används för att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Förbättra kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet hos den utvärderade produkten
Minska omarbete vid produktutveckling avseende både tid och kostnad
Dokumentera och följa aktiviteter som är gjorda för att minska risker
Hjälpmedel i utvecklingen av robusta kontroll- (styr) planer
Hjälpmedel vid framtagning av robusta konstruktioners verifieringsplaner
Hjälpa ingenjörer att prioritera och fokusera på eliminering av produkt och
process angelägenheter och/eller förebygga att problem uppkommer
Förbättra kund-/användartillfredsställelse – fel ska inte nå kunden!
”Lessons learned” input till nya konstruktioner, processer eller dokument används för
att förebygga att risker och andra eventuella fel inträffar under projektets gång.
Denna metod går ut på att granska olika fel/händelser som kan förekomma under
processen, som sedan behövs åtgärdas. Dessa rankas sedan upp och graderas inom tre
faktorer:
Sannolikt=Sannolikheten att felet/händelsen inträffar
Allvarligt=Hur allvarligt felet/händelsen är om det inträffar
Upptäckta=Hur stor chans det är att felet/händelsen inte upptäcks innan den når ut

Genom att multiplicera graderingarna kan ett risktal tas fram, se mer om våra risktal i avsnittet
6.15 Riskåtgärdsplanering och riskbedömning. (FMEA Konktet, Werdich 2015)
Se bilaga 4

4.8 Informationsdelning
Dokumentation
Att dokumentera arbetet som görs är en viktig del i ett produktutvecklingsprojekt. På så vis kan
man enkelt följa upp arbetet i utvecklingsprocessen och se eventuella fel eller brister som ett
val kan ha lett till. Det underlättar även för framtida val i projektet om liknande problem har
dokumenterats tidigare. En dokumentation kan också vara avgörande vid patenttvister.
(Ottosson. S, 1999).
Projektmöten
Med hjälp av regelbundna projektmöten såväl inom gruppen, med handledare eller
representanter från samarbetande företag, är det lättare att få en bra struktur och hålla sig
uppdaterad i arbetet. På så vis undviker man att onödigt arbete utförs och alla inblandade kan
hålla sig uppdaterade i arbetsprocessen. Här är det också viktigt att föra dokumentation så att
saker som diskuteras inte glöms. (Tonnquist, 2016)

8

Teori

5 Teori
5.1 Intresset för simning
Intresset för simning ökar för varje år. Under OS i Rio de Janeiro 2016 var simning den tredje
mest populära grenen att följa i Sverige efter friidrott och fotboll. Det är inte bara i Sverige som
man ser ett ökat intresse för simning.
I och med Olympiska spelen vart fjärde år ser man att intresset ökar. Att se atleter gång på gång
slå rekord i en av de absolut mest prestigefyllda tävlingar på jorden, ökar intresset och hjälper
sporten att växa och bli större.
Under just OS i Rio de Janeiro var det ett stort antal nya rekord som slogs. Detta trots att
organisationen FINA förbjöd den typ av “högteknologiska” våtdräkt som hittills hade använts
och bidragit till rekord yra. Så vad är det då som bidrar till denna utveckling? En av
anledningarna sägs vara utvecklingen av poolerna, eller mer exakt, utvecklingen av de så
kallade temporära poolerna.
De temporära poolerna har en annan konstruktion än de vanliga poolerna med vågreducerande
kanter samt ett annorlunda vattenreningssystem som bidrar till mindre partiklar i vattnet.
Faktorer som båda bidrar till snabbare simning. De temporära poolerna var till en början en
lösning för länder och städer att kunna anordna större sim-evenemang utan att behöva bygga
om hela anläggningar för att få plats med sittplatser för publik. Numera ses denna typ av pool
av simmare som en chans till att slå nya rekord.
Den amerikanska simmaren Conor Dwyer fick frågan under OS i Rio de Janeiro om han trodde
att tävlingsbassängen var snabb varpå han svarade; “Well, it’s a temporary one, right?”
(rio games, why olympians shatter records in swimming but not track)

5.2 Marknad
Marknaden för temporära bassänger ser idag bra ut. Viljan att stå som värdnation för ett
världsmästerskap är stor. När det kommer till själva planeringen kan det bli problem då många
befintliga simhallar idag sällan lever upp till de krav som ställs för att få anordna större tävlingar.
Ett av dessa krav är kapaciteten för publik. De flesta simhallar idag är inte byggda för en publik
på flera tusen personer. Många gånger får arrangörerna bygga helt nya anläggningar inför dessa
evenemang vilket är en väldigt dyr affär. När tävling väl är över står de där med en stor
anläggning som bara kostar pengar.
“En simhall är alltid en förlustaffär. Det bygger på att vi får ett driftbidrag från kommunen. En
simhall går inte med vinst, den kostar mer än vad man kan ta betalt av besökarna”-Olle Stadig,
Tagebad AB.
Med hjälp av temporära bassänger kan arrangören hyra in en paketlösning som kan placeras i
princip var som helst, med fördel i befintliga arenor. På så vis slipper arrangören nybyggnation,
långtidsplanering samt de driftskostnader som uppstår efterhand.
I nuläget står det italienska företaget Myrthapools som leverantör av temporära bassänger till
större evenemang såsom VM och OS. Som leverantör står de för transport, montering och
demontering. Myrthas konstruktion består av många små delar i rostfritt stål som på plats
monteras samman till en temporär bassäng. Ett koncept som är aningen tidskrävande men
betydligt billigare än en nybyggnation.
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6 Utvecklingsprocess
Projektet Tempo50 har innefattat flera delmoment med bland annat modellering, beräkning och
analyser. Vägen dit har också innefattat förstudier, nyhetsgranskningar och planering. I denna
del beskrivs i vilka steg projektet har genomförts. Vägen till resultatet startade i
utvecklingsprocess som bland annat bestod av olika koncept som går att läsa om i stycke 6.11
koncept.

6.1 Uppstart
Projektet började med diskussion av de problem och möjligheter som fanns tillsammans med
Nitator och Invarmex. Eftersom Invarmex har utvecklat en temporär bassäng under 90 talet
fanns det erfarenhet och kunskap att ta del av. Övergripande problem i projektet identifierades
och huvudsakliga uppgifter formulerades. Dessa problem och uppgifter finns beskrivna i
Avsnitt Inledning i stycke 1.3 till 1.5.

6.2 Planering
Väl medvetna om de utmaningar som gruppen stod inför kunde arbetet delas upp i delmoment.
På så vis fick gruppen en bättre överblick av vad som förväntades göra. De flesta delmoment
var oberoende av varandra vilket bidrog till att arbetet blev väldigt flexibelt och stannade inte
upp om det uppstod ett kunskapsgap någonstans. För projektet användes både Gantt-schema
och Visuell planering i form av både WBS och överskådligt på väggen i projektrummet. För
mer överskådlig uppdelning av delmoment, se bilaga 3.1 till 3.3

6.3 Idegenerering
Med mer övergripande bild av projektet börjades skissning på olika idéer och lösningar av
framförallt en låsning och sammansättning av väggpartier för att undvika bultning i den
utsträckningen som användes på den gamla bassängen. En ny lösning för monteringen var extra
intressant då Nitator och Invarmex har önskemål att korta ner monteringstiden. En av våra egna
lösningar var att använda excenterlås som används på bland annat släp. Men eftersom att det
blir svårt att bestämma spänningen och reglera längden på bassängen valdes denna ide bort.
Idéer som denna identifierades under följande metoder i kommande stycken.
Brainstorming
Brainstorming används till syfte att generera nya idéer. Metoden genomfördes både i
projektgruppen och med klasskamrater från första (U16), andra (U15) och tredje(U14) årskurs
för att bolla med nya idéer och lösningar. Meningen med Brainstormingen var att idéer och
tankar skalle flöda fritt. De som medverkade under brainstormingen fick en tydlig bild av själva
problemet för att det skulle bli så givande som möjligt. Idéer som kom upp diskuterades efteråt.
Idéer som kom fram under brainstormingen bestod av vajerlåsningskoncept, ihakande delar
som blir pusselliknande effekt och spännen. BS ledde till nya sätt att se på det bestående
problemet, dessvärre ledde dessa idéer inte till en slutlig lösning till slutprodukten.
BAD PAD MAD
Dessa metoder användes för att öka kreativiteten och utveckla idéer till konkreta modeller. Det
första steget, Brain Aided Design, BAD, går ut på att tänka ut olika lösningar på ett problem.
Fördelen här är att det inte krävs något material att jobba med och det är mycket lätt att gå
vidare till nästa steg i processen. Nästa steg blir att skissa ner sina idéer så man lättare får en
visuell bild av hur lösningen skulle kunna se ut, Pencil Aided Design, PAD. Med hjälp av Model
10

Utvecklingsprocess
Aided Design, MAD, kan man slutligen modellera upp en modell. Detta steg kan sedan ses som
övergången till prototypbygge. (Holmdahl, 2010).
Projektgruppen använde sig av skisspapper men framförallt Wight boards, då ens tankar fick
granskas i en större skala och undvek begränsningen av att inte kunna sudda och ändra när ideer
utvecklades eller stötte på problem i antingen produktion eller montage.
Skisserna som skapades överfördes sedan till Model Aided Design, Cad, och skapelsen
utvecklades där till en visuell bild. Skisserna påminde mer och mer om original lösningen då
de idéer som uppstått under arbetets gång stötte på återvändsgränder.
Huvudkomponenterna som valdes går att beskåda i figur 1 i stycke 6.5 Huvudkomponenter men
innan de fastställdes togs två koncept fram.

6.4 Koncept
Koncept 1
Den första konstruktionen av bassängens
väggpartier bestod av en 2 mm plåt bockad i
ett stycke. Detta gav ett lätttillverkat
väggparti med få svetsningar. Väggen
förstärktes
med
2 mm korrugerade plåtar på baksidan, en
bottenplatta som stöd mot golvblocket samt
5 mm plåtförstärkningar för balkfästet och
de två skruvhålen på vardera sida. Med hjälp
av en stansning på vardera sida om väggen
kunde en gummipackning placeras för att
sluta tätt mot vattnet. Avrinningsrännan
ritades upp separat och ingick således inte i
grundkonstruktionen.
Efter projektets första koncept upprättades
ett möte med Nitator där konstruktionen
diskuterades. Här kom det fram att väggens
sidor, flänsarna som med hjälp av bultar
fäster samman väggarna, behövde vara
bredare.

Figur 1, Koncept 1

Packningen som skulle täta mot vattnet
behövde även den vara bredare.
Projektgruppen kom även fram till att
väggens balkfästen som tidigare placerats
mellan korrigeringarna skulle flyttas till
själva korrigeringen då plåten där var som
starkast på grund av bockningen.
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Koncept 2
Med detta i bagaget kunde projektet utveckla
och förbättra den första konstruktionen. Till en
början kapades sidoflänsarna och ersattes med 5
mm flänsar som istället svetsas fast på
väggpartiet. På bassängens långsida integreras
en hållare för avrinningsrännan i flänsarna
medan på kortsidan går flänsen ut i en Lformation som platå för startpallarna.
Packningarna täcker nu hela flänssidan. Antalet
bultar mellan väggarnas flänsar ändrades från
två M20 på vardera sida till totalt 25 stycken
M12 per sida på långsidorna och 23 stycken
M12 per sida på kortsidorna. Detta resulterade
tyvärr i en längre monteringstid dock vitalt för
att få en hållbar konstruktion. Som stöd för
väggen valdes en 100x100 mm U-balk som
fästes i väggpartiet och betongfundament med
en lutning på 59 grader.

Figur 2, Koncept 2

6.5 Huvudkomponenter
Väggpartier
Bassängen består huvudsakligen av två typer av väggpartier,
långsida och kortsida. Dessa har i sin tur special detaljer som gör
dem till hörnpartier. Bassängens långsida ska ha en höjd på två
meter och med en avrinningsränna för vattnet längs sidan.
Kortsidan ska ha en höjd på cirka 2.3 meter med en stabil ovandel
för startpallar. Mer ingående beskrivning med namn och bild för
detaljerna som beskrivs i följande stycken finns beskrivna i
stycket: Koncept 6.10 och i bilaga 9.
Väggpartiet modellerades i arbetsbänken Sheetmetal i Catia V5.
Denna arbetsbänk är speciellt anpassad för konstruktion av
plåtpartier med möjlighet till bockning, skärning och stansning. Figur 3, Långsidoväggparti:L2R2
Stödbalk
Utformning och dimensionering av stödbalken som fästs på väggpartiets baksida och ned i
betongblocket har för avsikt att låsa väggpartiet i en vertikal position och ta upp den kraft som
väggen utsätts för av bland annat vatten och människor som befinner sig både i och uppe på
bassängkanten.
Tidigare bassängmodell har haft två olika längder på dessa stödbalkar medan projektet aktivt
valde att dimensionera dessa så de kan användas på både lång- och kortpartier. Det gynnar
effektivare tillverkning och snabbare montering. Antalet balkar ska beräknas och placeras ut
efter behov för att kunna bära upp väggen mot det tryck den utsätts för. Liksom väggpartierna
modelleras balkarna i Catia V5. Balkarna (6st) kan ses på bilden ovan på långsidoväggpartiets
baksida.
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6.5 Montering
Bassängen
består
av
en
ramkonstruktion
av
betongfundament som är sammankopplat med ett rutnät av
vajrar, på ramkonstruktionen placeras sedan väggpartierna.
Väggpartierna placeras på ramen av betongfundament för
att väggarna ska stå fast mot vattentryck utan att de fästes i
underlaget då många arenor består av sköra speciella golv
såsom isrink eller tennisbanor. Se figur 2.

Figur 4, montagebild

Ramen av betongfundament placeras ut på ett förarbetat
plant underlag med en öppning i ena änden som lämnas för att en truck ska transportera in
väggpartierna. När trucken kommer med en vägg bultas två stödbalkar på baksidan av väggen.
Väggen sänks ned på betongfundamentet och lutas lätt bakåt på stödbalkarna. Stödbalken
fungerar därför som ett stöd vid placering av väggpartierna. När väggen uppnår vertikal position
bultas de övriga stödbalkarna i betongblocket och punkt svetsas i den ingjutna metallbrickan på
betongfundamentet och processen upprepas på nästa väggparti. På ena sidan av väggpartiet
finns antingen en tagg eller ett hål som taggen går in i. Dessa fungerar som en krok att hänga
packningen på för att underlätta sammansättningen av väggpartierna.

6.6 Beräkningar
6.6.1 Hållfasthetsberäkningar
Tidigare beräkningar som projektet fick tillgång till var utförda för hand av Scandiaconsult
Bygg och mark. Beräkningarna är både svåra att läsa och tyda då det saknas utförlig beskrivning.
De har till viss del använts för att beräkna krafter som uppstår i balken bakom bassängväggen
som stabiliserar väggen i vertikalt läge. Då kort och -långpartier utsätts för olika yttre krafter
har individuella beräkningar utförts. För att förenkla tillverkningsprocess har dimensionering
av balk valts för att klara påfrestningen från den väggen som utsätts för störst kraft, detta för att
slippa framtagning av två balkar. Dessa beräkningar går att beskåda i avsnitt 6.12.1:
Utvärdering, Beräkningar och konstruktion.
6.6.2 Konstruktionsanalys/FEM
Med hjälp av våra beräkningar har en konstruktionsanalys gjorts i Catia V5. Analysen ger oss
en godtycklig bild av hur vår konstruktion kommer att påverkas av de krafter som verkar på
den. Den går inte att förlita sig på till 100% då programmet inte kan ge oss en exakt fördelning
av lasten samt när människor rör sig i bassängen. För att göra detta möjligt krävdes först en
specialgjord ytmodellerad version av väggen. Analysen som använder sig av Finita
elementmetoden FEM, ger bland annat ett resultat av förskjutning, deformation och spänningar.
Dessa beräkningar går att beskåda i avsnitt 6.12.2: Utvärdering, Beräkningar och konstruktion.

6.7 Produktassambly
En produktssammanställning har gjorts i Catia V5 där alla delar i konstruktionen satts samman
till en slutprodukt. Detta inkluderar även delar i bassängkonstruktioner såsom betongfundament,
packningar och vajrar där enkla solida element har skapats för att ge en visualisering av
slutresultat.
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6.8 Konstruktionsritningar
När produkten går från koncept till slutprodukt görs färdigställda ritningar på konstruktionen
som underlag för tillverkning och montering. Ritningarna är sekretessbelagda och kommer
därför inte finnas med i rapporten.

6.9 3D-Visualisering
En 3D visualiserad video görs slutligen på konstruktionen som beskriver monteringen. Videon
görs både i Catia V5 samt i bildredigeringsprogrammet Keyshot.

6.11 Prototyp
Skala 1:3
Redan i början av projektet bestämdes det att en prototyp för ett väggparti i mindre skala skulle
tas fram. Under projektets gång valdes en lämplig storlek till 1:3 och istället för ett helt
väggparti valdes att göra två halva partier som kunde visualisera sammansättningen av två
väggpartier. Längden blev 1700 mm lång och 670 mm hög. Prototypen gjordes på väggpartiet
L2R2 (Se bilaga 10.3) med illustrerande packning mellan partierna. För att få förståelse för
uppbyggnaden konstruerades och monterades en låda av plywood för att illustrera det
betongblock en verklig vägg skulle monteras fats i. För att montera väggpartiet på ett säkert
sätt har designade fästen konstruerats som låser väggen till lådan.
Själva väggpartiet är konstruerat i Catia och sedan konverteras om till Stp fil som Nitator använt
för att ta fram delarna i deras verkstad med hjälp av laserskärning. Plåten är av borstat rostfritt
stål, svetsas och monteras ihop på plats i Nitators verkstad i Helsingborg.

6.12 Utvärdering, beräkningar och Analys
6.12.1 Matematiska beräkningar
De matematiska beräkningar som utförts är på den kraft som verkar på sidoväggarna som i sin
tur stöttas upp i vertikal riktning med hjälp av stödbalkar. Eftersom detta projekt inte har för
avsikt att ändra dimensioner i betongfundamenten består djupet på balkinfästningen på 0.95m
från väggen. För att dimensionera en gemensam storlek och längd på U-balken, valdes höjden
på balkens infästning på väggen till 1.4m (tidigare: 1.3 och 1.6) vilket resulterade i en balklängd
på 1.63m och en vinkel på 55.8 grader.
Kraften som uppstår på väggen kommer både från vattentryck och påverkan från personer som
befinner sig på bassängkanten. Vattentrycket beräknas med gravitationen g, gånger djupet h.
Vattnet har därför en linjär ökning som väljs att överdimensioneras för personsäkerhet.
Eftersom kortsidan även kommer att utrustas med startpallar beräknas kraften som uppstår i ett
moment. Kraften placeras i balken tack vare att platån betraktas som en stel led.
Den horisontella kraften komposantuppdelas för att få den kraft som tas upp i stödet F. Den
beräknade kraften är per meter vilket måste beräknas till antalet balkar på ett väggparti. Det ger
en kraft på 43.4 KN/ balk. Dimensioneringen av standard U-balk görs med hjälp av Euler
knäckningsfall 2, då konstruktionen har två fria ändar som påverkas av kraften P = F. Vid
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beräkning söks Ix som låter oss dimensionera U-balken, värdet multipliceras med 8 som
personsäkerhets faktor vilket ger en UNP 65.
Beräkningarna på följande sida är baserade på följande antaganden:
• Kraften ökar linjärt med djupet
• Kraften är jämt fördelad på de tre balkstöden på väggpartiets baksida.

Figur 5

Figur 6
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När balken är vald kan beräkning av skjuvning och normalspänning göras och efter den
beräknade kontaktyta/projicerade ytan som uppstår i hålen. Efter beräkning har en massiv
utformning gjorts på fästet vilket i sin tur gör balken till den svagaste delen i sammansättningen.
För att minska den projekterade kraften som uppstår i bulthålet går det att öka kontaktytan
antingen med en större UNP dimension eller dimension av bult. Enligt beräkningar genererar
en M20 bult och UNP balken en kontaktyta med genererad skjuvning lägre än metallens
sträckgräns det vill säga deformation undviks.

Figur 7

Figur 8
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6.12.2 Konstruktionsanalys
Med hjälp av Finita elementmetoden, FEM, kan Projektet få en godtycklig bild av hur
konstruktionen kommer att påverkas av de krafter som verkar på den. En design så komplex
som bassängens väggparti går inte att analysera med hjälp av konstruktionens ordinarie
ritningar utan måste skapas separat i Catia V5:s arbetsbänk GSD, Generative shape design. Här
byggs varje konstruktionsdel i ytor och kopplas samman med hjälp av förhållningsregler,
material och tjocklekar.
Konstruktionen har fått en automatisk Ytmesh på 10 mm. Detta betyder att analysen mäter
spänningar och deformeringar med ett förhållande på en kvadratcentimeter, vilket ger oss ett
godtyckligt resultat. Varje yta har därefter fått en General analysis connection vilket ger ytorna
ett förhållande till varandra.
Slutligen har de olika delarna svetsats samman matematiskt med funktionen Fastened
Connection Mesh. Konstruktionen är nu redo för att definiera krafter och normalkrafter i form
av stöd. Då Catia V5 ej gör det möjligt att utföra en linjärt ökande kraft har flera analyser gjorts
med olika tryck.
Trycket är jämnt fördelat över hela väggen oberoende av djup. Här nedan följer tre
sammanställningar där väggpartiet som har en inre yta på totalt 10m2, (5 x 2 meter), utsätts för
ett vattentryck på 200,000N, 150,000N, samt 100,000N. Man kan här tydligt se att
konstruktionen kommer att utsättas för störst spänning runt plåt-förstärkningarna på balkfästet
samt vid korrigeringen mot väggpartiets bottenplatta.

Figur 7, Ytan indelad i element på 10mm2
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Kraften som kommer att påverka väggen
kommer från vattentrycket och definieras
med hjälp av formeln: p * g * h som är en
linjärt ökande kraft som i detta fall sträcker
sig från 0-20000N/m2. Här är trycket som
störst på den djupaste delen.

Figur 11

Då Catia V5 ej gör det möjligt att utföra en linjärt
ökande kraft har flera analyser gjorts med olika
tryck. Trycket är jämnt fördelat över hela väggen
oberoende av djup. Här nedan följer tre
sammanställningar där väggpartiet som har en inre
yta på totalt 10m2, (5 x 2 meter), utsätts för ett
vattentryck på 200,000N, 150,000N, samt
100,000N. Man kan här tydligt se att
konstruktionen kommer att utsättas för störst
spänning runt plåt-förstärkningarna på balkfästet
samt vid korrigeringen mot väggpartiets
bottenplatta.

Figur 12

Figur 13

.

Figur 14, Väggparti sett bakifrån utsätts för en jämnt fördelad kraft. De olika färgerna representerar värdet på spänning i N/m2.
Teknisk data: Väggplåt 2mm, korrugeringsplåt 2mm, sidoflänsar 5mm, bottenplatta 5mm, förstärkningsplattor 5mm, ränna 2mm.
Sträckgräns för rostfritt stål: ca 250 Mpa,
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Spänning som uppstår vid en
tryckkraft på 200,000N.

Spänning som uppstår vid en
tryckkraft på 150,000N.

Spänning som uppstår vid en
tryckkraft på 100,000N.

De tre sammanställningarna ger ett värde på hur hög spänningskoncentrationen blir på
konstruktionen. Som man kan se uppstår den största spänningen på den korrugerade plåten i
punkter runt balkförstärkningarna samt bottenplattan. Spänningen som uppstår i dessa punkter
vid en spänning på 200,000N, dvs 307 MPa, ger oss en godtycklig bild av verkligheten.
Då en genomsnittlig sträckgräns är på 250 MPa för rostfritt stål ger detta oss en permanent
deformation. Förstärkning av korrigeringen behöver därför således göras.
Därför ökades tjockleken på korrigeringsplåten till 3 mm och därefter gjordes en ny analys.

Den nya maxspänningen på 216MPa blev fortfarande
koncentrerad runt förstärkningsplattan för balkfästet och
bottenplattan fast nu med ett värde som understiger
materialets sträckgräns. Konstruktionen visar nu på ett
hållbart resultat. Figur 16.

Figur 16
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6.13 Business model canvas
Eftersom detta projekt görs i samarbete med Nitator och Invarmex som redan har affärsplaner
har vi valt att titta närmre på hur affärsplanen för enbart Tempo50 skulle kunna se ut, då med
kundrelationen i fokus.
Utifrån Canvas modellen är det tydligt att en kundrelation prioriteras då det är genom kundens
användare, det vill säga simmarna, som ett rykte om en bra produkt sprids. Eftersom det är en
nischad bransch är det än viktigare med kvalitet och att kunden får det som utlovas.
(Osterwander, 2010)

6.14 SWOT-analys
Följande avsnitt gjordes som analys tidigt i projektet till hjälp att förbereda gruppen på
framtiden och vad de eventuellt kunde stöta på för problem och hur dessa kunde hanteras.
Styrkor
Projektet drivs av produktiva studenter från utvecklingsingenjörsprogrammet, det finns därför
goda förutsättningar för att ett lyckat resultat kommer att uppnås. Företaget Nitator är själva
positiva till projektet då det är ett område de vill satsa på i framtiden. Handledaren Rune
Newman kommer att stå tillgänglig att bidra med hjälp om problem uppstår. Fördel är att
Newman även bor i Halmstad vilket innebär att projektgruppen inte måste ta sig ned till
Helsingborg om något skulle behövas.
Projektgruppen har tillgång till all tidigare dokumenterat material såsom ritningar och
hållbarhetsberäkningar. Projektgruppen har även kontaktmöjligheter till den förre
konstruktören Peter Wångmark.
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Svagheter
Projektgruppen saknar tidigare erfarenhet i att driva egna större projekt men finner stöd i att
båda gruppmedlemmarna är intresserade av att driva projekt och vill utvecklas. Det i sig kan
vara en styrka då gruppen gemensamt vill uppnå ett lyckat resultat. Gruppen har inte heller en
utpräglad ledare vilket kan leda till problem, dessa kan vara i beslutstagande skeden då det kan
uppstå osämja.
Det finns risk att det inte är någon som tar de viktiga besluten och ser till att alla gör det de ska,
vilket skulle kunna leda till att projektet inte blir klart i tid. Men till fördel att inte utse
projektledare i en oerfaren grupp, ger individerna en chans att finna sin egen roll.
Möjligheter
Det är också viktigt att ta hjälp av mer erfarna personer som tidigare genomfört liknande
evenemang som både finns att tillgå på skolan men också utifrån.
Bengt Larsson VD Nitator och projektets handledare från Nitator, Rune Newman kommer vara
de som kommer att vara en viktig hjälpande hand både i planering och som förmedlare mellan
projektgruppen och företaget. Leif Nordin kommer att vara gruppens handledare på högskolan
och finnas för att hjälpa gruppen med problem under projektets gång.
Då det finns en möjlighet att fortsätta arbeta med projektet i framtiden både för
gruppmedlemmarna men framförallt inom företaget gäller det som projektgrupp göra ett gott
intryck för de som deltar och står bakom projektet.
Projektgruppen har fått stora möjligheter att utveckla en helt ny konstruktionslösning då
kostnad inte är det största problemet utan en snabb och smidig lösning är högprioriterat. Nitator
bearbetar själv allt rostfritt stål som skulle bli aktuell i konstruktionen.
Omfattningen av projektet är reglerbart då det finns flera delar att beräkna och omkonstruera.
Projektgruppen har för avsikt att hitta en bassängkonstruktion som är den samma för både en
25m och en 50m mästerskapsbassäng.

Hot
Då det finns gamla lösningar och ritningar för väggpartier och betongfundament finns det en
risk att projektet går i samma spår och inte hittar nya och innovativa lösningar. Då
hållfasthetsberäkningarna är av högsta prioritet kan det uppstå problem om projektgruppen inte
besitter de kunskaper som behövs för att det ska bli korrekt och tillförlitliga resultat.
Projektgruppen består av två drivande medlemmar vilket innebär att båda vet vad de vill och
hur man vill utföra delprojekt. Det finns därför en risk att konflikter uppstår då två viljor ska
bli en.
Att projektgruppen har fått tillåtelse att ta fram en egen lösning kan innebära problem mot
företaget om de faktiskt inte vill utveckla den ide projektgruppen kommit fram till, utan då
måste gruppen trots fria utvecklingsmöjligheter ändå rätta sig efter företaget.
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6.15 Riskåtgärdsplanering och Riskbedömning
Riskhantering
Identifiering av potentiella risker som kan uppstå har utvärderats i fyra områden:
riskidentifiering, riskvärdering, riskbedömning och riskåtgärdsplanering.
Riskidentifiering
Utifrån SWOT-analysen som blir basen för riskidentifieringen där merparten av eventuella hot
och svagheter finns kan åtgärder formas för att eliminera eller minimera konsekvenserna av
dessa. Genomgående för de 5 högst rankade riskerna var kunskapsbrist överrepresenterat.
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Riskvärdering
Är en utvärdering av sannolikheten för av hur stor risk det är att den identifierade risken inträffar.
Projektets identifierade risker har därför analyserats i en Maxi-riskanalys där varje risks
sannolikhet multiplicerats med konsekvenser av den och får ett så kallar risktal. För att undvika
problem under projektets gång har beslut tagits att om risktal är högre än 10 ska en plan finnas
i beredskap om det inträffar under projektets gång. Om risktal är högre än 20 ska åtgärden
utföras redan innan projektstart. För att underlätta hanteringen har varje risk tilldelats en
ansvarig.
Maxi-riskkalkyl
(Maxi-riskkalkyl, Bo Tonnquist, 2016)
Risk

Sanno
likhet
(s) 1–
5

Konsekvens
(k) 1–5

Risktal (s*k)

Q

T

R

Q

T

R

Otillräckliga kunskaper
CATIA

2

4

4

3

8

8

6

Vända sig till CAD tekniker för
mer hjälp och samarbete

5

Otillräckliga kunskaper
Hållfasthetslära

4

4

4

4

20

2
0

20

Vända sig till lärare i ämnet på
högskolan

1

Otillräckliga kunskaper
Logistik

4

4

4

2

20

2
0

8

Vända sig till lärare i ämnet på
högskolan

2

Otillräckliga kunskaper
Materialkunskap

3

4

3

2

12

9

6

Vända sig till lärare i ämnet på
högskolan

3

Konflikter i projektgruppen

3

2

3

1

6

9

3

Diskutera och ta tillvara på
gruppens åsikter och förslag

6

Allvarlig Sjukdom

2

3

5

2

6

1
0

4

Acceptera - ingen åtgärd

7

Avsaknad Erfarenhet

3

2

3

1

6

9

3

Acceptera - ingen åtgärd

8

Ingen projektledare

2

2

2

1

4

4

2

Acceptera - ingen åtgärd

10

Delade uppfattningar i
projektgrupp vs företag

2

2

3

2

4

6

4

Kontinuerlig kommunikation

9

Tidsbrist

4

4

2

1

16

8

4

Följa tidsplanen och planera
bättre

4

Företagets placering

1

1

2

1

1

2

1

Acceptera - ingen åtgärd

12

Köra fast i gamla spår

4

3

1

1

12

4

4

Vara öppensinnade, se lösningar

11
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Riskåtgärdsplanering
•
•
•
•
•

Otillräckliga kunskaper inom Hållfasthetsberäkningar - Hjälp finns i form av att vända
sig till lärare i ämnet på högskolan. Tidigare beräkningar finns på den föregående
poolmodellen.
Otillräckliga kunskaper inom Logistik - Hjälp finns i form av att vända sig till lärare i
ämnet på högskolan. Nitator har också en hel del kunskap inom detta området.
Otillräckliga kunskaper inom Materialkunskap - Hjälp finns i form av att vända sig till
lärare i ämnet på högskolan. Nitator har också en hel del kunskap inom detta området.
Tidsbrist - Att i bästa möjliga mån följa tidsplanen och med kontinuerliga avstämningar.
Köra fast i gamla spår - Här är det viktigt att gruppen redan från början är öppensinnade
och försöker se nya lösningar på problemen. Även Nitator har visat en väldigt positiv
inställning till nytänkande.
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7 Slutprodukt
Nedan följer information om de olika sammansättningarna av väggpartier.

7.1 Produkt assembly
Tempo50 har en längd på 50 meter men samma partier gå att använda och anpassa med
packning så de passar till en kortbana på 25 meter. Tempo50 består av totalt av 30st väggpartier.
De är totalt fyra stycken olika väggpartier, utformade i sex olika assemblys. De är utformade
olika beroende på dess placering i bassängramen. De olika assemblys har namngetts efter dess
position: L1R3, L2R2, L3R1, T1B3, T2B2, T3B1.
L2R2 och T2R2 är båda mitt parti, L2R2 på långsida och T2R2 kortsida.

Assembly T1B3, T2B2 och T3B1 har samma väggkonstruktion förutom placeringen och
betongfundamentet de placeras på då T1B3 och T3B1 placeras på ett hörnblock och därmed
indirekt blir hörnpartier. Den lösningen sparar i tillverkning.
T1B3 och T3T1 är spegelvända liksom L1R3 och L3R1och utgör hörnpartierna. L1R3 och
L3R1 är specialdesignade för att monteras samman med kortsidan hörnpartier T1B3 och T3T1.
De är utrustade med ett längre väggparti som är 10cm längre än mittpartiets L2R2 detta för att
skruvförband ska spänna samman hörnen.
Bassängens kortsido-mittpartier T2B2 finns det sex stycken av som är utformade för montering
av startpallar. L2R2 långsidans mittpartier samt hörnpartier L1R3 och L3R1 är utrustade med
en avrinningsränna som har vågreducerande kanter.
Kortsidorna (T1B3, T2B2 och T3B1) är från botten 2300 mm höga och inklusive flänsar 5018
mm långa. Långsidorna är 2000 mm höga med en vinkel högst upp för effektiv avrinning på
110°. Långsidan är liksom kortsidan 5018 mm lång och det bildar en totallängd (yttermått) på
50 180 mm inklusive packning. Packningen på långsidan utgör 36 mm. Innermåttet på
bassängen blir yttermåttet minus tjockleken på kortsidoväggen (100mm) × 2, minus
tidtagarplattorna på 10 mm × 2 vilket ger innermått på totalt 49 996 mm, det vill säga fyra mm
“för kort”. Det kompenseras med ytterligare packning om innermåttet som avläses med laser
fortfarande indikerar på för kort innermått.
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7.2 Teknisk data
De sex väggpartierna består av olika komponenter och olika antal, dock är tjockleken samma.
För ritning och utformning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vägg 2mm
Korrigeringsplåt plåt 3 mm
Stödbalksfäste 30x50x60 mm
Förstärkning 5mm
Stödbalk UNP65
Flänsar 5mm
Flänsförstärkningar 5mm
Vattenränna 2 mm
Galler (plast)
Bultar M20
Bottenplatta 5mm
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7.2.1 Väggsammanställning kortsida
Vägg assembly av ett väggparti och dess komponenter för kortsida:
T1B3, T2B2, T3B1:
•
•
•
•
•
•
•

Korrugerad plåt (kortsida) × 10
Vägg (kortsida) × 1
Stödbalksfäste× 6
Förstärkning × 6
Stödbalk × 6
L- Fläns × 2
Bottenplatta × 1

7.2.2 Väggsammanställning för långsida
Vägg assembly av väggparti och dess komponenter för långsidor:
L1R3, L3R1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L2R2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vägg (kortsida) × 1
Korrugerad plåt × 10
Stödbalksfäste × 6
Förstärkning × 7
Stödbalk × 6
Fläns-(ränna) × 1
Fläns-(ände) × 1
Flänsförstärkning × 4
Vattenränna × 1
Galler × 1
Förstärkning ränna × 4
Bottenplatta × 1

Vägg (långsida) × 1
Korrugerad plåt (långsida) × 10
Stödbalksfäste × 6
Förstärkning × 6
Stödbalk × 6
Fläns-(ränna) × 2
Vattenränna × 1
Galler × 1
förstärkning ränna × 4
Bottenplatta × 1
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8 Produktionsprocess
8.1 Tillverkning
Då Nitator är specialister inom bearbetning av rostfritt stål kommer det mesta av tillverkningen
av bassängens stålpartier att göras i Nitators fabrik i Helsingborg. Detta inkluderar väggplåt,
fläns, korrigering, förstärkning, fäste samt avrinningsränna. Även packningarna av gummi
kommer att skäras i fabriken. Undantaget i konstruktionen är skruvarna samt balkarna som
kommer att köpas in separat.
Maskiner och metoder som kommer att användas vid tillverkningen är bland annat laser, vatten,
bockning och svets. Stålpartierna kommer att skäras i en planlaserskärmaskin som
kännetecknas av låg bearbetningstid och hög precision. Fördelen med denna metod är också att
stålet aldrig skadas av trycket från ett stansverk vilket minimerar efterarbete. Väggplåten,
korrigeringarna, avrinningsrännan samt bottenplattan kommer därefter att bockas i en
bockningsmaskin.
Packningarna kommer att skäras med hjälp av en NC 4000 Q vattenskärningsmaskin.
Vattenskärning ger ingen värmepåverkan på materialet, inga skadliga gaser samt är mer
skonsamt för miljön.

8.2 Montering
Monteringsarbetet består till största del av svetsning, ett område som Nitator är specialister
inom. Samtliga svetsare på företaget har svetslicenser som bland annat följer kvalitetskrav för
svetsning, ISO 5817. Nitator är även en av få tillverkare som erbjuder arbeten i rostfritt stål
enligt Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material, ISO 3834–2:2005.

8.3 Ytbehandling
Efter montering och svetsning krävs det en del efterarbete i form av ytbehandling. Detta görs
för att förhindra rostbildning. Det gäller främst i de anlöpningar som uppstår vid svetsning. Här
används betning som är en effektiv ytbehandling som både kan göras i bad eller med pensling.
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9 Affärssystem
Här presenteras affärssystemet för Tempo50, vilket omfattar dess potentiella kunder, SWOTanalys, en Canvas modell samt hur distributionen fungerar i dagsläget.

9.1 Försäljning
Det är ännu inte klart hur eller vem som kommer att äga och hyra ut bassängen är. I dagsläget
kommer Nitator att ta fram bassängen då potentiell köpare som evenemang arrangör är villig
att köpa. Det innebär att Nitator skulle göra en engångsvinst på bassängen och totalsumman för
hela bassängen är inte öppet för allmänheten men en slutsumma på över 8,000,000 sek är att
förutspå. Detta inkluderar en komplett 50 meters bassängkonstruktion med
vattenreningsanordning.

9.2 Potentiella kunder
Kunderna är huvudsakligen arrangörer för simnings mästerskap där publikkravet anses högt. I
Sverige uppskattas detta till mästerskap såsom SM eller större. Målet är att leverera en komplett
produkt med möjlighet för korttidsplanering och där kostnader inte består efteråt i form av
driftkostnader. I fall där arrangören redan har tillgång till en simhall men överväger en temporär
lösning för att kunna arrangera mästerskapet någon annanstans och/eller på mer attraktiv plats,
är det viktigt att priset för uthyrning är ekonomiskt försvarbart.
Vid mästerskap i storlek med OS och VM finns det även möjlighet till dubbel uthyrning.

9.3 Varför Tempo50?
Tempo50 erbjuder en komplett bassänglösning där arrangören endast betalar en engångsavgift,
det vill säga uthyrningskostnaden. Bassäng beräknas installeras på cirka 72 timmar. Detta är
räknat på en arbetsstyrka på åtta man. Tempo50 närmaste konkurrent är det italienska företaget
Myrthapools som även de levererar och monterar temporära bassänger för mästerskap. De är i
nuläget världsledande med kunder såsom arrangörer av OS och VM. Här har Tempo 50 en
fördel eftersom konstruktionen är färdigmonterad i större partier redan från början vilket
reducerar monteringstiden på plats och således den totala kostnaden.

9.4 Distribution
Nitator är idag ett välkänt företag inom tillverkning och bearbetning av rostfritt stål. När de
köpte upp Invarmex tog de även med sig kunskaper och kontakter inom bassängbranschen. Då
Invarmexs tidigare bassäng användes under VM i Göteborg 1997 samt VM i Hong Kong 1999,
har de som varumärke redan etablerat sig på marknaden, vilket är till stor fördel. Till nackdel
är att detta är närmre 20 år sedan och det idag finns andra företag som stått som arrangör. Dessa
arrangörer tar ut en högre kostnad för uthyrning av bassänger än vad som är tänkt för Tempo50
och monteringstiden är betydligt längre. Därför har inte mindre tävlingar som SM haft
möjligheten att arrangeras med hjälp av dessa temporära bassänger och det är förhoppningsvis
där marknaden kommer att öppna sig först.
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10 Reflektion och diskussion - Produkt
10.1 Hållbar utveckling
Ekonomiskt Som företag finns alltid en strävan att arbeta mot en så låg kostnad och så hög
omsättning som möjligt. Därför ställs stort ansvar på företaget och dess inköp. Någonstans ställs
man inför moralen att välja hållbart framtaget material och en låg inköpskostnad.
Eftersom att konstruktionen av Tempo 50 till största del består av rostfritt stål är
sammansättningen av stålet viktigt. Stålet utsätts dessutom för stora krafter vilket betyder att
hållfastheten i stålet är av väsentlig betydelse. Men oberoende av vad företaget väljer att köpa
in sitt råmaterial kan det konstateras att en tillverkning av en temporär bassäng aldrig kommer
upp i den kostnad det kostar för arrangören att bygga upp en ny anläggning. Eftersom hela
konstruktionen är tillverkad i stål finns det ett högt skrotvärde på komponenterna vilka kan
säljas till återvinning.
Ekologiskt
Tempo50s konstruktion och delar har mått som gör det möjligt att transportera delarna till olika
platser med hjälp av containrar. Fördelen med det är att ett mästerskap vanligen är planerat i
lång förväg och transport kan därför ske via sjöfart. Återigen är det en liten kostnad för miljön
när arrangören har möjligheten att hyra en bassäng mot miljöaspekten av nytillverkning.
Då hela konstruktionen är tillverkad av stål återstår en hållbar aspekt i återvunnet material när
man väljer att kassera bassängen. Om materialet behandlas på rätt sätt, kan stålet i ett senare
skede återanvändas med lägre energiåtgång än vid nytillverkat stål.
Socialt Eftersom Tempo50 blir framtagen mot en nischad bransch är det svårt att vara bred i en
social aspekt. Användaren blir indirekt lika viktig som kunden. Då inte användaren är nöjd, blir
indirekt kunden missnöjd och det blir svårt att få nya kunder då marknadsföringen av en produkt
som Tempo50 främst går via word of mouth. Det är därför viktigt att produkten lever upp till
vad som lovas.

10.2 Framtid
Nitator har som mål att få ut produkten för uthyrning inom snar framtid. Det återstår en del
arbete på en del komplexa detaljer i konstruktionen såsom inloppshål för vattenreningen och
digital teknik. Bottenpartiet och betongfundamenten behöver ses över och anpassas efter den
nya konstruktionen. Då projektgruppen har tagit fram en analys över hållfastheten på
konstruktionen beräknat på generella värden för rostfritt stål, är det härifrån möjligt att anpassa
efter den ståltyp som Nitator vill använda sig av. Vid till exempel användning av ett starkare
stål går det att justera tjockleken för att optimera och spara in på tillverkningskostnaden. Hur
projektgruppens inblandning i det fortsatta arbetet kommer att se ut kommer att diskuteras i ett
kommande möte med Nitator.
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10.3 Reflektioner produkt
Vår slutprodukt Tempo50 är beräknad att hålla för de krafter den utsätts för. Det som man i
efterhand bör reflektera över är balkstöden. Dimensionen som är vald till UNP65 ska enligt
beräkningar stå emot både böjning och deformering. Dock bör man till framtagning trots
denna data välja en balk med högre dimension eller rent av optimera användandet av material.
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11 Reflektion och diskussion- Projekt
Projektet har överlag varit väldigt omfattande och komplext. Vid planering i uppstarten
beräknade vi att de största riskerna i projektet skulle omfatta tidsbrist, kunskapsbrist i
beräkningar samt kunskapsbrist i konstruktionsanalys. Tidigt i projektet stod det klart att trots
våra förhoppningar att kunna hantera samtliga delar i slutprodukten så fanns det helt enkelt inte
tid. Detta gjorde att vi huvudsakligen fick begränsa oss till själva väggkonstruktionen. Vad
gällande kunskapsbrist i beräkningar och konstruktionsanalys hade vi i riskåtgärdsplanen räknat
med att få hjälp från skolans lärare.
Redan tidigt i projektet när vi fastande på dessa delarna stod det klart att den hjälp vi hade
räknat med dessvärre inte gick att tillgå. Detta bidrog till att vi fick planera om arbetet vilket
slutade med många extra timmar fick läggas ner på just dessa delarna. Eftersom vi i vår första
planering hade räknat med att hinna med fler moment kunde vi trots detta nya bakslag i
planeringen hålla den slutgiltiga tidsplanen.
Bortsett från bristen på hjälp så har erfarenheten att jobba i projektgrupp under längre tid varit
givande. Vi har lärt oss att hantera olika personers syn på saker och ting och lyssna mer än att
prata. Vi har kommit fram till ett lyckat koncept trots den begränsade kunskap och tillgång på
hjälp som fanns att tillgå.

32

Referenser

12 Referenser
Holmdahl, L. (2010). Lean Product Development. Stromia Digitaltryck AB.
Tonnquist, B. (2016). Projektledning. Sanoma Utbildning.
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix.
Ottosson, S. (2012). Handbook for innovation Management
Bertil Nilsson, Högskolan i Halmstad.
Peter Wångmark, Invarmex.
Björk, Karl. Sjunde upplagan. Teknisk hållfasthetslära, formler och tabeller.
Dahlberg, T. (2001) Teknisk hållfasthetslära
Osterwalder, A et al. (2010). Business Model Generation
Werdich, M (2015) FMEA Konktet

Artiklar
http://www.vt.se/nyheter/vastervik/intresset-for-os-lagt-om4246040.aspx
The Wall Street Journal, s/rio-games-why-olympians-shatter-records-inswimming-but-not-track-1471018622
“Well, it’s a temporary one, right?”
( http://www.vt.se/nyheter/vastervik/intresset-for-os-lagt-om4246040.aspx).

http://www.nynashamnsposten.se/stockholm/nynashamn/en-normal-simhallkostar-100-miljoner Olle Stad

33

Bilagor

13 Bilagor
Innehållsförteckning
1. Intressenter .................................................................................................................................. 35
2. Kostnadskalkyl ............................................................................................................................ 36
3.1 WBS ............................................................................................................................................ 37
3.2 WBS ............................................................................................................................................ 37
3.3 Planering .................................................................................................................................... 38
4 FMEA ............................................................................................................................................ 39

34

Bilagor

1. Intressenter

35

Bilagor

2. Kostnadskalkyl

36

Bilagor

3.1 WBS

3.2 WBS

37

Bilagor

3.3 Planering

38

Bilagor

4 FMEA

39

Katarina Andersdotter

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

