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Förord  
Författaren vill rikta ett stort tack till Husqvarna Construction Products i Åsbro för deras 
medgörlighet och support under detta arbete. Speciellt tack till Anders Lindqvist för 
värdefull handledning under arbetets gång.  

     



Abstract 

ii 

Abstract  
Wall sawing in concrete generates a lot of dust. The dust is partly collected by the water 
that is applied as a coolant for the blade, which leads to a mixture called ”slurry”. The 
slurry as well as the dust needs to be removed after the sawing has been completed, 
which adds extra steps to the process for the user of the saw. The biggest issue here is 
the dust that is inhaled by the user, which can lead to diseases such as silicosis . This 
will probably lead to new regulations regarding how dust is managed, which has been 
the background of this thesis. The purpose of this study is therefore to evaluate how 
dust and slurry can be collected during wall sawing. 

The problem in wall sawing compared to other forms of processing of concrete is the 
difficulty in creating a seal towards the surface where the processing is being executed. 
It is for instance easier to create a sealed space around the are of processing during 
drilling where you can create a vacuum to collect the dust and slurry. 

An observation was conducted in order to give a basis for how the dust and slurry is 
acting during sawing. A case study was also executed to gather data regarding how the 
problem is solved today in the industry as well as to provide intel regarding important 
attributes that  concepts must have in order to be considered attractive to the industry. 

Concepts were generated with the collected data as a base through brainstorming and 
morphology. The concepts were evaluated together with Husqvarna as well as with 
pugh’s matrix, where the set of criterias had been collected from the case study. The 
result was a slide on unit that locks to existing geometries and collects dust and slurry 
at the point where the biggest concentration is achieved during sawing. 

After the evaluation, a prototype was constructed in order to verify that dust and slurry 
could be collected and to measure the efficiency of the concept. The result of the test 
was that the prototype could collect approximately 23% of the slurry as well as 
significantly reduce the amount of visible dust. The concept could thereby fulfil the 
purpose of the study, especially regarding the decreasion of dust since the harmful 
effects of inhalation could be reduced. 

 

Keywords – Dust management, wall sawing, concept generation  
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Sammanfattning  
Vid väggsågning i betong uppkommer det mycket damm. Detta damm tas till viss del 
upp av det vatten som appliceras för att kyla klingan under sågning, vilket leder till en 
så kallad slurry. Slurryn samt dammet behöver efter avklarad sågning tas upp vilket 
resulterar i extra arbetsmoment för brukaren av sågen. Det största problemet här är dock 
det damm som inandas vilket kan leda till sjukdomar såsom silikos. Dessa sjukdomar 
kommer i framtiden antagligen leda till nya lagkrav kring hur dammet behöver tas hand 
om innan brukaren kan andas in det. Syftet med studien har därmed varit att utreda hur 
damm och slurry kan tas upp vid väggsågning. 

Problemet med väggsågning gentemot andra former av bearbetning i betong har varit 
svårigheten att täta av gentemot ytan som bearbetning sker i. I fallen med borrning är 
det tillexempel möjligt att sluta av området och skapa undertryck som då suger upp 
damm och slurry. 

För att ge en grund till konceptframtagning utfördes en observation av väggsågning för 
att skapa förståelse för hur dammet och slurryn beter sig under sågning. Vidare utfördes 
även en fallstudie för att samla data gällande hur problemet löses idag samt samla 
punkter från industrin gällande vilka egenskaper lösningen bör ha för att anses som 
attraktiv i håltagningsindustrin. 

Utifrån den insamlade empirin genererades koncept med hjälp av brainstorming samt 
morfologi. Dessa utvärderades sedan med Husqvarna samt med hjälp av Pughs matris 
där kriterierna för sållningen togs utifrån fallstudiens resultat. Resultatet här blev en 
pådragsenhet som fäster i klingskyddets befintliga geometrier och tar upp damm och 
slurry vid den punkt i klingskyddet där den största delen av damm och slurry 
koncentreras vid sågning. 

Efter sållningen togs en prototyp fram för att kunna verifiera att damm och slurry kunde 
tas upp samt för att mäta dess effektivitet. Resultatet av prototyptestet var att konceptet 
kunde ta upp cirka 23% av slurryn samt markant reducera det synliga dammet. 
Konceptet kunde därmed anses uppfylla studiens syfte, speciellt gällande dammet då 
dess skadliga effekter på så sätt kan reduceras. 

Nyckelord – Dammupptagning, väggsågning, konceptgenerering  
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1   Introduktion  
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

Detta arbete är utfört som avslutande examination för programmet Maskinteknik, 
Produktutveckling och Design vid Jönköping Tekniska Högskola som leder till en 
högskoleingenjörsexamen.  

1.1   Bakgrund  
Arbetet utförs hos Husqvarna Construction Products som är en underdivision till 
Husqvarna Group vilken är en världsledande aktör inom områden som 
trädgårds/skogsprodukter samt byggutrustning för sågning/borrning  i betong och 
fjärrstyrda demoleringsrobotar. Inom deras produktsortiment finns väggsågar för 
sågning i betong vilket detta arbete behandlar. [1] 

Ett stort problem vid sågning, borrning och slipning av betong är det damm som bildas. 
Dammet är farligt att andas in och måste därför tas om hand på bästa möjliga sätt. Vid 
sågning och borrning används normalt vatten för att kyla sågklingan/borrkronan, detta 
vatten binder även dammet, denna blandning av vatten och damm är vidare benämnt 
som slurry. Senare tids forskning har visat att även vattendimma som innehåller 
betongdamm är farlig vilket troligen kommer att leda till det ställs större krav på 
tillverkarna av bearbetningsmaskiner för betong att även ta hand om denna. 

Utöver miljöaspekten är den slurry som bildas ett problem för håltagaren som  måste 
samla upp detta efter avslutat arbete. I fallet med borrning och slipning finns det 
lösningar där en våtdammsugare ansluts till en kåpa som täcker in det område vilket 
bearbetas tidigare. Det stora problemet vid väggsågning är dock att klingskyddets delvis 
öppna konstruktion gör det svårt att samla in slurryn, där det till skillnad från till 
exempel borrning i betong inte kan få en tätt sluten yta gentemot väggen som skall sågas 
i. 

1.2   Problembeskrivning  
På senare år har forskning visat på skaderiskerna med damm som uppstår vid sågning i 
betong [2]. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer skall arbetsgivare som arbetar med 
bearbetning av kvarts, som finns i betong, tillgodose utrustning som förhindrar 
spridning av damm, alternativt tillgodose arbetsplatsen med tillräcklig ventilation för 
att förhindra inandning av dammet. Att kunna tillgodose ventilation kan i många fall 
vara svårt varpå den enda lösningen skulle vara att tillgodose någon form av utrustning 
för att hantera detta problem och stoppa dammet redan vid området för bearbetning. [3] 

På marknaden finns det redan lösningar med externa komponenter som ska samla in 
dammet som bildas i form av luftrenare [4]. Dessa lösningar lämnar dock mycket att 
önska eftersom de  tar plats och snabbt täpper igen. En stor nackdel för dessa lösningar 
är också  att de bygger på att samla upp dammet efter att det lämnat klingskyddet och 
att de ej skyddar användaren från inandning av dammpartiklarna. 

Svårigheten gällande väggsågning i kontrast till annan form av bearbetning har varit att 
täta av mot sågytan, som i de flesta fall inte är slät. Detta i samband med att sågen rör 
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sig längre sträckor under sågning gör även att mycket friktion uppstår  på enheter som 
skulle ligga emot väggen. 

Det är då av Husqvarnas samt andra aktörers intresse att finna en lösning som på ett 
effektivt sätt samlar upp dammet innan det har lämnat klingskyddet och på så sätt slippa 
externa lösningar för dammuppsamling. Detta medför flertalet fördelar, speciellt för 
brukaren av sågen då hanteringen förenklas i och med att en stor del av de steg som 
innefattas i efterarbete med städning behandlas under själva sågningen samt att 
brukaren ej utsätts för de skadliga effekter som dammet kan bidra till. 

1.3   Syfte  och  frågeställningar  
Syftet med detta arbete är att ta fram en lösning på hur det damm och slurry som bildas 
vid sågning i betong på ett effektivt sätt kan tas hand om med hjälp av en integrerad 
lösning till väggsågens klingskydd. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1]   Hur kan vatten, damm och slurry uppsamlas vid sågning i vägg? 
 

[2]  Hur kan lösningen appliceras på befintligt klingskydd/såg? 

1.4   Avgränsningar  
Lösningarna som tas fram kommer utformas för att passa Husqvarnas WS sågar och 
dess klingskydd. Då arbetet syftar till att ta fram tekniska lösningar kommer ej design 
tas med i beaktning utan framtagna koncept skall  endast visa på  önskad funktion. 

1.5   Disposition  
Rapporten inleds med ett Teoretiskt Ramverk som syftar till att ge en teoretisk grund 
till området och fakta som arbetet berör. Detta avsnitt är även till hjälp för att få en 
bättre inblick i området gällande väggsågning. 

Därefter beskrivs de ingående metoderna som kommer att användas under arbete, 
såsom beskrivningar av fallstudier och observation och avslutas med en diskussion 
gällande studiens validitet och reliabilitet. 

Genomförande och resultat beskriver utförandet av observationen samt fallstudien och 
den data som kunnat samlas genom dessa. Därefter presenteras konceptgenerering och 
utsållning för att sedan avsluta med prototyptillverkning, test och konceptslutförande. 

Under analysen diskuteras och analyseras de resultat och data som framkommit under 
studien och hur resultaten står sig gentemot problemet och syftet som skulle lösas. 

Efter analysdelen kommer diskussion och slutsatser där  implikationer, slutsatser och 
rekommendationer samt vidare arbete eller forskning diskuteras utifrån resultatet av 
studien. 

Rapporten slutar med förteckning av de referenser som använts samt arbetets bilagor. 
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2   Teoretiskt  ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1   Koppling  mellan  frågeställningar  och  teori  
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen beskrivs följande teorier i 
ramverket: Dammhantering vid bearbetning av betong 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen beskrivs följande teorier i 
ramverket: Väggsågning 

2.2   Dammhantering  vid  bearbetning  av  betong  

2.2.1   Dammhantering  vid  andra  former  av  bearbetning  
På marknaden idag finns det lösningar för damupptagning vid borrning och handhållen 
sågning i betonggolv. [5] Denna lösning bygger på att innesluta klingan och skapa ett 
undertryck som suger fast mot ytan och för ut damm och slurry genom en dammsugare. 
Skillnaden mellan denna typ av bearbetning gentemot att såga i en vägg är att det i 
många fall rör sig om en jämnare yta, att klingarean är mindre samt att dammet/slurryn 
blir mer koncentrerad kring ytan där bearbetningen sker. Till skillnad från väggsågning 
där dammet samt slurryn ”faller” på grund av tyngdkraft och därmed blir mindre 
lättuppsamlad då den inte är lika koncentrerad som vid dessa former av bearbetning.  

2.2.2   Dammhantering  vid  väggsågning  
Håltagningsentreprenörerna ger som förslag att ansluta ett punktutsug på sågen samt att 
hindra spridning av dammet genom att tillsätta vatten[6]. Vatten används idag på 
Husqvarnas produkter för att tillgodose kylning för klingan samt motor där en 
klingfläns monterad vid klingfästet distribuerar vatten över klingan som sedan även 
binder upp damm. De nämner även att det är viktigt att i största mån ta hand om dammet 
redan innan de sprider sig ut i rummet, det vill säga för detta fall att hindra dammet från 
att sprida sig från klingskyddsområdet. Vattnet gör att mängden torrt damm i luften 
minskar med 85%. På Husqvarnas väggsågar tillförs vatten för kylning via en kling 
fläns som distribuerar vattnet över klingan. [7] 

2.3   Väggsågning  
Husqvarnas sågar är uppbyggda med en räls som fästs på ytan som skall sågas. Sågen 
rör sig sedan längs med denna räls för att få raka skär. Motorn har sedan hävarm som 
svarar för att ändra klingans  För att undvika risken att en människa skadas när klingan 
roterar samt för att minimera spridningen av damm samt slurry monteras ett klingskydd 
över klingan som även fästs på sågen. Klingan förs in i väggen genom att hävarmen 
förs ned i en cirkulär rörelse. Klingskyddet rör sig endast i linjärt led längst med rälsen 
på 50 mm avstånd från ytan som klingan sågar i medans klingan pressas in i sågytan. 
För att möjliggöra att klingan kan föras in i väggen men ändå bibehålla klingskyddet på 
en fixerad plats krävs det att skyddet har en slits genom vilken kopplingen mellan 
hävarmen och klingan kan föras genom. I figur 1 samt 2 redovisas visuellt hur denna 
mekanism fungerar.  

I figur 1 är klingan lite nedförd men dock ej inne i sågmediet. I figur 2 har klingan 
trycks ned till sågmediet genom den cirkulära rörelse som beskrevs i tidigare stycke.  
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Figur 1 - Klingan ej nedförd i sågmedium 

 

Figur 2 - Klingan nedförd i sågmedium 
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Hanteringen av slurry och damm består idag till stor del av efterhantering, där damm 
och slurry inte tas hand om under själva sågningen utan istället samlas upp efter 
avslutad sågning. Denna uppsamling kan ske genom inplastning av rummet där 
bearbetningen sker eller med hjälp av våtdammsugare. I fallet med våtdammsugning 
ansluts ofta en slang som transporterar slurryn till ett utomliggande fat eller liknande 
behållare för att sedan tas hand om. Detta gör att dammsugaren ej fylls upp och behöver 
tömmas kontinuerligt. 
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3   Metod  och  genomförande  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1   Koppling  mellan  frågeställningar  och  metod  
För att besvara studiens första frågeställning  kommer en fallstudie med industrin 
genomföras där vikten kommer att läggas vid att skapa en förståelse för hur problemet 
löses idag. Detta då dammet samt slurryn behöver avlägsnas från arbetsplatsen på ett 
eller annat sätt och data kan då hämtas från dessa befintliga tillvägagångssätt. För att ta 
fram koncept för att svara på denna frågeställning används även brainstorming samt 
morfologi för konceptgenerering. 

För att besvara studiens andra frågeställning utförs utöver fallstudien även en 
observation i Husqvarnas lokaler i Åsbro där testsågning är möjlig. Detta för att på ett 
effektivt sätt kunna samla in data gällande hur dammet sprider sig vid sågning. Detta 
för att få en mer direkt koppling till själva klingskyddet i fråga som lösningen skall 
appliceras till. Den insamlade data som fås från observationen samt fallstudien används 
sedan som inspiration för brainstorming för att generera koncept. Dessa koncept sållas 
sedan ut med hjälp av pughs matris och konsultation av Husqvarnas 
utvecklingsavdelning för väggsågar för att få en bred infallsvinkel på vilket koncept 
som skulle vara optimalt. 

3.2   Gantt-schema  
I arbetets början uppfördes ett gantt-schema för att få en tidig plan över hur arbetet skall 
genomföras samt hur lång tid de innefattande punkterna förväntas ta. Detta ger en 
överblick över projektet samt tillgodoser en möjlighet att analyser huruvida arbetet 
ligger i fas eller ej. Gantt-schemat redovisas i bilaga 1. 

3.3     Stage-gate    
Arbetet genomförs enligt Stage-Gate modellen som bygger på att arbetet delas upp i ett 
antal steg, så kallade ”stages” med tillhörande grindar, ”gates”. När arbetet har gått 
igenom det första steget kommer den första gaten där ett beslut behöver fattas gällande 
ifall projektet skall fortgå, ifall steget skall omarbetas eller ifall projektet skall läggas 
ned. Denna process i samband med det Gantt-schema som togs fram i början av arbetet 
möjliggörs en överskådning om huruvida arbetet ligger i fas eller inte för att kunna 
arbeta mot en given tidsram. [8] 
 
De steg och grindar som det här arbetet utgår ifrån presenteras nedan: 
 

1.   Anmälan av examensarbete med projektbeskrivning  
-    Godkännande av Husqvarna samt ansvarig på Jönköpings Tekniska 
Högskola 
 

2.   Empirisk insamling 
-   Slutförande av fallstudie samt observation 

 
3.   Konceptgenerering  

-   Utvärdering samt utsållning tillsammans med Husqvarna och pughs matris 
 

4.   Prototypframtagning 
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-   Test av prototyp 
 

5.   Projektslutförande 
-   Presentation av slutgiltigt koncept för Husqvarna samt Jönköpings 

Tekniska Högskola 
 

3.4   Litteraturstudie  
För att få tillgång till forskning gällande dels dammets skadliga effekter men även hur 
till exempel en fallstudie skall utformas på ett optimalt sätt användes Jönköping 
Universitys biblioteks databas Primo samt bibliotekets fysiska litteratur. För att hitta 
relevanta texter till de önskade områdena användes specifika sökord som till exempel 
namnen på forskningsmetoderna som skall användas samt aspekter gällande till 
exempel bearbetning av betong. 

Vidare gav litteraturen inom områden gällande hur arbetets olika datainsamlingsteorier 
skulle optimeras en tydlig grund för att ge arbetet hög reliabilitet och validitet. 

3.5   Fallstudie  
För att få relevant koppling till de miljöer där produkten kommer att användas kommer 
en fallstudie att genomföras ute i byggindustrin, detta för att samla in data gällande hur 
problemet med damm/slurry hanteras idag. Fallstudier används till fördel som metod 
när forskaren vill förstå hur och varför något är som det är. Till exempel hur problemet 
med damm vid väggsågning löses idag samt varför det görs på detta vis. Att genomföra 
en fallstudie som syftar till att beskriva och skapa förståelse kallas för en illustrativ 
fallstudie. [9] 

Fallstudien i detta arbete är uppdelad i två delar: en intervju och en observation där 
observationen först genomförs och sedan intervjun. Inom fallstudier är det ofta vanligt 
att ha en öppen karaktär av intervjuerna. Frågorna till intervjun skall kunna ses som 
”välvilliga” och ”ickehotande” för att göra att personen som blir intervjuad ska kunna 
ses mer som en informant istället för en respondent. Detta är viktigt då de som blir 
intervjuade innehar mycket kunskap inom det givna ämnet och därför kan få fram denna 
kunskap genom att frågorna inte är för styrande. [9] 

Kritik som riktats mot fallstudier som forskningsmetod gällande extern validitet är att 
det är svårt att generalisera utifrån endast ett fall, liknande vid en surveyundersökning. 
Detta anses dock inte vara ett problem i denna studie då fallstudien syftar till att göra 
analytiska generaliseringar gällande hur problemen ser ut idag i industrin samt hur ta ut 
viktiga aspekter som bör tas hänsyn till vid utformning av koncept. [9] 

Fallstudien utformades med en inledande observation liknande den som utfördes hos 
Husqvarna där den allmänna uppsättningen samt sågningen dokumenterades med bild 
och film samt att iakttagelser dokumenterades i skrift. Under observationen ställs även 
spontan frågor gällande hur sågningen går till samt vilka situationer som normalt sett 
kan uppstå samt hur dessa löses.  
 
Efter observationen genomfördes en intervju med de frågor som redovisas i bilaga 2. 
Dessa syftade till att få ut ytterligare data för hur de fallen som inte studerades under 
observationsdelen hanteras. Syftet med intervjun var även att skapa en grund för 
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önskvärda attribut som en lösning skall ha för att anses attraktiv att använda av 
professionella håltagare. 
 

3.6   Observation    
För att samla data gällande för hur dammet beter sig vid sågning, det vill säga vart 
damm/slurry koncentreras samt hur detta sprids genomförs en observation. Det finns 
två olika typer av observationer: Naturalistisk och laboratorie-observationer där den 
naturalistiska syftar till att ge förståelse åt till exempel djurs normala beteende utan 
forskarens påverkan medan den laboratorie-inriktade versionen ställs upp i ett 
laboratoriesammanhang där forskaren själv kan ställa upp önskat scenario. För denna 
studie används den laboratorie-inriktade versionen då de variabler som önskas studeras 
är kända och det är då möjligt att ställa upp de scenarion som möjliggör dessa 
observationer. [10] 

Fördelarna med en observation är att scenariot kan skapas på ett sådant sätt som 
forskaren själv vill som kanske ej är lika enkla att genomföra utanför en 
laboratorie/kontrollerad miljö. I många fall kan det vara fördelaktigt att spela in/filma 
de scenarion som uppkommer för att i efterhand kunna studera dessa mer i detalj. 
Observationen ges på så sätt en mer heltäckande bild tack vare möjligheten att gå 
tillbaka och kolla igenom samt notera i sin egen takt. Kritik som metoden har fått är att 
observatören i många fall kan bli partisk gentemot sin hypotes och därmed endast se de 
aspekter som stämmer överens med den givna hypotesen. [10] 

Studiens observation utförs i Husqvarnas lokaler i Åsbro och syftar till att samla data 
gällande de vanligaste formerna av sågning. Syftet är att samla in data specifikt gällande 
hur dammet beter sig under sågningen och ifall det uppstår koncentrationer av 
damm/slurry vid specifika punkter i klingskyddet. 

3.7   Pughs  matris  
För att kunna få en korrekt och väl avvägd sortering av koncepten som tas fram och för 
att veta vilket koncept som bör arbetas vidare med efter konceptgenereringsfasen 
kommer Pughs matris att appliceras.  Varför just Pughs matris valdes är på grund av 
dess täckande karaktär där flera olika kriterier vägs av och utvärderas, något som är 
viktigt under produktutveckling för att få en mångsidig och heltäckande bild av de olika 
fördelarna/nackdelarna med respektive koncept. Matrisen bygger på ett antal kriterier 
med viktning som sammanställs i en matris med + och –, summan av dessa + och – 
summeras sedan utifrån dess viktning och koncepten kan på så sätt utvärderas på ett 
objektivt sätt i förhållande till varandra. För att veta hur pass bra koncepten står sig till 
gentemot de befintliga produkterna på marknaden samt för att avgöra ifall det är värt 
fortsätta utveckla används alltid en referens där en redan befintlig produkt från 
marknaden väljs och ges värdena 0. På så sätt framgår det tydligt ifall det valda 
konceptet är värt att fortsätta på beroende på om dess värde överstiger 0, eller ifall det 
inte skall utvecklas ifall värdet blir mindre än 0. [11] 
 
De kriterier/viktningar som används tas fram utifrån kravspecifikation samt i samråd 
med Husqvarna för att få en korrekt bild av vilka aspekter som är viktigast. 

I tabell 1 visas ett exempel på hur en Pughs matris kan utformas med tre kriterier, A, 
B och C, i detta fall utan viktning 
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Tabell 1 - Exempel på Pugh's matris 

3.8   Brainstorming  
För att generera idéer till koncept används metoden ”Brainstorming” som bygger på att 
generera så mycket idéer som möjligt för att sedan bygga vidare på dessa. 
Brainstorming utförs i de flesta fall i grupp men kan även utföras som ensam individ, 
det kallas då att den utför det i nominell grupp. En nackdel med att utföra det i nominell 
grupp är att de andra deltagarna ej kan bygga vidare på de idéer som andra medlemmar 
kommit fram med och på så sätt få en bredare infallsvinkeln blir på så sätt bredare, 
koncept kan då tas fram som med endast en individs infallsvinklar ej skulle vara 
möjliga. [12] 

Under en brainstorming session är det viktigt att ha fyra punkter i åtanke: 

1.   Alla idéer som tas fram skall skrivas ned 
2.   Få fram så mycket idéer som möjligt snabbt 
3.   Tänk fritt, idéerna kan alltid utvecklas i efterhand 
4.   Ingen kritik får förekomma under sessionen [11] 

I detta arbete utförs brainstorming under två faser, dels vid den inledande 
konceptgenereringen för att få fram olika koncept och sedan efter sållningen för att 
utveckla det koncept som valts att gå vidare med. 

3.9   Morfologi  
För att få bredd inom konceptgenerering kan metoden morfologi användas. Morfologi 
bygger på att skapa helhetslösningar utifrån delfunktionslösningar som uppkommit 
under processens gång. Det första steget är att bryta ned den funktion som produkten 
skall uppfylla i delfunktioner. Utifrån dessa delfunktioner listas sedan koncept till de 
enskilda delfunktioner, varje delfunktion skall ha flera lösningar för att sedan i det sista 
steget skall kunna kombinera alla koncept för de olika delfunktionerna till en 
helhetslösning för grundfunktionen. Detta sista steg görs med fördel i matrisform där 
delfunktionerna ställs på ena axeln och lösningarna på den andra för att sedan 
kombineras och utvärdera vilka kombinationer som kan vara realiserbara. [11] 
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3.10    Experter  
För att få tillgång till feedback och inspiration från personer med djup kunskap inom 
området kan en expert tillfrågas. I detta arbete utförs de flesta konceptgenereringar av 
endast en person vilket i många fall kan ge en snäv och ofullständig insyn på konceptens 
eventuella fördelar samt brister. Konsultation med Husqvarnas utvecklingsavdelning 
kommer förekomma för att i denna studie få nödvändig feedback. Husqvarnas 
utvecklingsavdelning kommer även konsulteras vid utsållning av koncept för att få en 
bred infallsvinkel kring vilket koncept som har bäst möjligheter.  

3.11    Konstruktion  
För att visualisera samt konstruera koncepten används SolidWorks vilket är ett 
datorbaserat konstruktionsprogram. Programmet verkar i  både en tvådimensionell och 
en tredimensionell miljö där användaren kan skapa skalenliga konstruktioner. Vid 
konceptgenerering i skisser fås endast ett tvådimensionellt perspektiv vilket begränsar 
möjligheter att se passform mellan de ingående komponenterna. I SolidWorks är det 
även möjligt att sammanställa flera komponenter för att se passform samt skapa en 
sammanställning av en maskin eller konstruktion. 

3.12    Validitet  och  reliabilitet  
Då arbetet utfördes av endast en person kan resultaten bli vinklade samt ej ta hänsyn 
till olika infallsvinklar. Detta hanteras med hjälp av konsultation av  experter från 
Husqvarnas utvecklingsavdelning för ökad reliabilitet. Vidare kan de tillvägagångsätt 
som valts också speglas av personen som utfört arbetet, därför har beprövade metoder 
samt tillvägagångssätt applicerats med referat till relevant litteratur/forskning kring hur 
dessa skall genomföras. Den data utan referenshänvisning är hämtad från Husqvarnas 
utvecklingsavdelning samt kunskaper som författaren förvärvat genom utbildningen 
som ligger till grund för detta arbete. 

Den empiri som har insamlats genom fallstudien samt observation har  gjorts i relation 
till de som brukar produkterna samt experter inom utveckling av väggsågar, detta ger 
förstahandsinformation som i sin tur ökar studiens reliabilitet då empirin ej förvrängs 
mellan de parter som annars kan förekomma innan empirin når forskaren. Utifrån dessa 
punkter kan studien anses som trovärdig. 
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4   Genomförande  och  resultat  
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. 

4.1   Observation  av  sågning  hos  Husqvarna  i  Åsbro  
Observationen genomfördes i Husqvarnas lokaler i Åsbro där det finns ett slutet testrum 
för sågning i betong med Husqvarnas väggsågar. För att täcka de vanligaste fallen vid 
sågning observerades de tre vanligast förekommande typer av väggsågning: vertikalt, 
horisontellt samt golvsågning.   

Observation: 

Datum: 7 November 2016 

Plats: Husqvarna Construction products- Metallvägen 8, 694 60 Åsbro 

Maskin: Husqvarna WS482, 800mm klinga, 1200 rpm 

Medium som sågades i var 25 cm tjock betong med dubbla lager 20mm armeringsjärn 

Montering: Vertikal, Horisontell samt golvsågning 

Deltagande: Daniel Hussmo, Anders Lindqvist  

Vattenflöde: 3.5 L/minut 

Iakttaganden:  

•   Mängden slurry som bildas påverkas av operatören som kan ställa in mängd 
vatten som skall användas, detta påverkar då damm/vatten förhållandet i 
slurryn. Används för lite vatten blir klingan varm och slurryn blir trögflytande 
medan ifall mycket vatten tillförs blir slurryn mer lättflytande. För att kunna ta 
hand om slurryn samt det damm som inte binds i vattnet krävs därför ett utflöde 
som är större än vattentillförseln, för att tillgodose det extra behovet från det 
damm som skapas/binds upp. Det flöde som anses vara standard är 3.5 L/minut. 

•   Luften var tung andas efter sågning, vilket indikerar att luften bundit upp damm 
samt att luftfuktigheten ökat. 

•   Gnistor som skapas vid kontakt med armeringsjärn blir mycket varma, 
brandfarliga/lättantändliga material i konstruktionen bör därför undvikas. 

•   Från observationen kunde urskiljas att dammet och slurryn till största del 
koncentreras till området vid stänklappen på klingskyddet åt den sida där 
klingan lämnar väggen. Utifrån detta kan koncept formas vilka syftar på att 
koncentrera upptagningen vid just denna punkt. Detta medför på så sätt att 
utsuget underlättas när damm och slurry redan ”slungas” i rätt riktning och 
sedan samlas upp i utsugets port. 

•   Slurryn som faller på golvet medför en extra hantering enligt figur 3 där den 
behöver samlas upp efter avklarad sågning. 
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Figur 3 - Rengöring av golv efter väggsågning 

4.2   Fallstudie  i  industrin    
Fallstudien visade på liknande resultat som den tidigare genomförda observationen hos 
Husqvarna gällande dammets koncentration vid sågningen, det vill säga att den största 
delen av dammet koncentreras till den punkt där klingan lämnar väggen och sedan 
sprids mot stänklappen på klingskyddet. En observation som även gjorde här var 
gällande användning av en mindre klinga än klingskyddet var dimensionerat för. I det 
fallet fick dammet större spridning inuti klingskyddet då avståndet från den punkt där 
sprutet härrör från till klingskyddet ökade. Detta är dock inte i enlighet med Husqvarnas 
konstruktion då matchande klingskydd skall användas till respektive kling storlek varpå 
detta ej är något som bör tas i beaktning.  

Vidare gav intervjuns empiri gällande önskvärda attribut som ett koncept bör ha sett 
utifrån industrins önskemål. Dessa önskemål var att sågen behöver kunna gå ända upp 
till väggen utan att eventuella tillägg på klingskyddet tar i/hamnar i vägen, att 
konstruktionen inte får väga för mycket då hanteringen av maskinerna redan är tung 
samt att det måste vara enkelt att använda. Att den skall vara enkel att använda syftar 
till att det inte ska tillföra för många steg rent uppsättningsmässigt, detta för att övertyga 
skeptiker inom industrin att använda sig av konstruktionen och inte strunta i det på 
grund av att extra besvär uppstår. 

Under sågningen uppkom en situation då ett längs-liggande armeringsjärn fick klingan 
att styra åt sidan och hamna i ett brytliknande läge. På grund av detta är det känsligt att 
ha komponenter liggandes tajt mot klingan då dessa delar skulle, i värsta fall, kunna gå 
emot sågklingan och på så sätt skadas. 

För att bidra med tillräcklig ventilation vid sågning i ett slutet rum krävs externa 
luftrenare/ventilation. Vid de flesta situationer skapas ett undertryck inne i rummet med 
hjälp av inplastning och fläktar som på så sätt driver ut dammet och bidrar till att ren 
luft förs in i rummet.  
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Utifrån intervjun framkom även att inga befintliga lösningar existerade för väggsågning 
utifrån de intervjuades kunskap samt att en eventuell konstruktion som bidrar till 
enklare hantering av damm och slurry skulle vara eftertraktat på marknaden. 

4.3   Resultat  av  konceptgenerering      
Med den insamlade empirin som inspiration utfördes brainstorming sessioner för 
konceptframtagning. För att bidra till ökad flexibilitet applicerades även morfologi 
under detta steg i form av en tankemetod, där de olika mekanismerna kombinerades för 
att bidra till ökad inspiration. Då vissa koncept utifrån morfologin ej är realiserbara 
presenteras här de koncept med högst potential.  

4.3.1   Koncept  1  
Detta koncept bygger på att möjliggöra ett tight och jämnt avstånd mellan vägg och 
sugenhet med hjälp av luftfjädrar och hjul som när klingan ej ligger emot väggen är 
relaxerade. När klingan och klingskyddet sedan går mot väggen trycks sugenhetens hjul 
mot väggen och fjädrarna vill då motverka detta vilket leder till tryck. När eventuella 
ojämnheter kommer i betongen tas dessa upp av fjädrarna och enheten hålls på konstant 
avstånd. Konceptet redovisas i figur 4. 

 
Figur 4 - Koncept 1 
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4.3.2   Koncept  2  
Koncept 2 är en variant av koncept 1. Här är enheten uppdelad i två separata delar 
istället för en enda enhet där även en pivot punkt är fäst på sidan av klingskyddet och 
en snedvinklad fjäder syftar till att hålla enheten tryckt mot väggen enligt figur 5. 

 
Figur 5 - Koncept 2 

4.3.3   Koncept  3  
Koncept 3 är en fast konstruktion som är tänkt att vara enklare rent mekanist än koncept 
1 och 2 där en enhet kan fästas på klingskyddet med hjälp av de befintliga 
designaspekter, skåror och liknande som redan finns på klingskyddet. Enheten fästs 
genom att den träs på klingskyddet från sidan för att sedan fästas upp med en fjäder 
som fäster upp i den styrning som existerar på klingskyddet enligt figur 6. Suget 
fokuseras nedåt med hjälp av en avsmalnande profil och fokuserar upptagningen där 
den största delen av dammet sprutades, vilket framkom av observationen samt 
fallstudien. 

 
Figur 6 - koncept 3 
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4.3.4   Koncept  4  
Koncept 4 bygger vidare på koncept 3 fast men en integrerad luftbälg vilken kan ses i 
figur 7 som tätar av mot väggytan. Tanken är att den dynamiska luftbälgen ska kunna 
tillgodose tätning mot väggytan och möjliggöra att det sluter tätt även när väggen är 
ojämn.  

 

Figur 7 - Koncept 4 

4.3.5   Koncept  5  
Koncept 5 är en, till skillnad från de tidigare koncepten, en lösning som fästs på väggen 
istället för klingskydd enligt figur 8. Då klingan rör sig enligt en fixerad bana kan ett 
spår som klingan och/eller klingskyddet går i med utsug från sidorna möjliggöra att 
damm och slurry kan samlas upp. För att se till att avståndet från spår till enhet är 
korrekt används en uppfästning mellan enheten och räls. Enheten bygger på att skapa 
ett undertryck som möjliggörs genom en tätning mellan klingskydd och enhet 
alternativt att endast täta av gentemot klingan. Då rälsens längd kan variera utifrån 
kombinationer av de olika längder på rälser i Husqvarnas sortiment kan detta koncept 
byggas i modulform där det finns två ändpunkter med utsug samt mittendelar som kan 
byggas ihop i valfri kombination för att matcha rälsens längd. 

 
Figur 8 - Koncept 5 
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4.3.6   Koncept  6  
Koncept 6 bygger på att täta av hela klingskyddet med hjälp av en teleskopisk lucka 
som kan täta av slitsen i klingskyddet. Utsuget placeras sedan i övre kanten av 
klingskyddet och bidrar till att skapa ett undertryck som suger in det damm som rör sig 
inuti klingskyddet.  

4.4   Pughs  matris  och  konceptutvärdering  med  Husqvarna    
Koncepten presenterade för konstruktörer från Husqvarnas utvecklingsavdelning för 
väggsågar där en dialog fördes gällande de olika koncepten fördelar, nackdelar samt 
hur dessa kunde förbättras. Det koncept som ansågs vara bäst var koncept 3/4 i en 
variant med en påträdbar gummilist i nederkant för att  täta av mer mot väggen. Att 
listen är utbytbar är en fördel då denna del kommer slitas mest och behöva bytas ut, 
vilket då medför att hela enheten inte kommer behöva bytas ut ifall endast listen har 
slitits. Konceptet ansågs vara det mest lämpliga då versionen med luftbälgen skulle 
samla på sig för mycket betongdamm på grund av dess ojämnheter och att koncept 1 
och 2 hade känslig mekanik som kanske inte skulle vara lämplig i en slitsam miljö, 
dessa ansågs även vara svårare att montera fast på klingskyddet. 

Koncept 5 ansågs dock ha potential att samla upp mycket damm/slurry då det kunde 
täta av i princip helt gentemot klingan och på så sätt skapa ett undertryck för upptagning 
av damm och slurry. Denna lösning är dock otymplig och kräver mer tid för att kunna 
utvecklas och få fram en prototyp för test, på grund av tidsbrist togs därför beslutet att 
inte gå vidare med detta koncept. 

För att få ytterligare en infallsvinkel på vilket koncept som bör gås vidare med gjordes 
även en pughs matris för utvärdering/sållning som kan ses i tabell 2. Kriterierna för 
matrisen togs från resultatet av fallstudien och valdes att ha samma viktning. Kriterierna 
var följande: Förväntad upptagningsförmåga, hållbarhet/robusthet, 
monteringsmöjlighet samt vikteffektivitet. Referensen till matrisen var inplastning av 
rummet där sågning utförs. 

Kriterium	   Referens	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  

Förväntad	  
upptagningsförmåg
a	  

0	   0	   0	   0	   +	   +	   0	  

Hållbarhet	   0	   0	   0	   +	   0	   +	   -‐	  

Monteringsmöjligh
et	  

0	   -‐	   -‐	   +	   +	   0	   +	  

Vikteffektivitet	   0	   -‐	   -‐	   +	   +	   -‐	   +	  

Summa	  +	   0	   0	   0	   3	   3	   2	   2	  

Summa	  -‐	  	   0	   2	   2	   0	   0	   1	   1	  

Total	  summa	   0	   -‐2	   -‐2	   3	   3	   1	   1	  
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Tabell 2 - Pughs matris 

Matrisen rangordnade koncepten på liknande sätt som sållningen med Husqvarna, 
vilket kunde styrka att rätt koncepts valts att gå vidare med. 

4.5   Prototypframtagning  och  test  
Efter sållningen togs underlag fram för att kunna 3-D printa huvudkonsollen till en 
prototyp. 3-D printningen skedde i Husqvarnas lokaler i Jonsered och skickades därefter 
till Åsbro där test genomfördes. De delar som ej var möjliga att tillverka genom 3-D 
printning togs från befintliga produkter i Husqvarnas sortiment, dessa delar var en 
bladfjäder för låsning på klingskydd samt tätningslist. Klingskyddet modifierades med 
ett hål i kanten där utsuget applicerades. Hålet sattes en bit ovanför nedre kant för att 
även möjliggöra upptagning av den slurry som rinner ned längst med kanten på insidan 
av skyddet. Protoypen kan ses i figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att utvärdera protypens effektivitet reglerades vattentillförseln till 3.5 L/minut och 
då körtiden är känd kan mängden tillfört vatten mätas upp och tas i kontext till den 
uppsamlade mängden i dammsugaren. Dammsugaren vägdes i tomt tillstånd och sedan 
efter provkörning för att kunna utvärdera mängden uppsamlad vätska. Förutom vatten 
tas även damm upp, vilket i sin tur ger en högre densitet på vattnet. Densitet 
uppskattades till 1.1 kg/m^3 vilket i sin tur gör det möjligt att mäta procenten 
uppsamlad slurry. Prototyptesten genomfördes med samma uppsättning/variabler som 
under den tidigare genomförda observationen i Husqvarnas lokaler i Åsbro. 

Test 1 genomfördes i horisontell riktning enligt figur 10 med modulen ej tätande av mot 
sågytan, detta på grund av att den befintliga tätningslisten ej var tillräckligt bred. 
Dammsugaren som kopplades till enheten var en Husqvarna DC 3000 vilket är en 
våtdammsugare som återfinns ute på många byggarbetsplatser. Dammsugarens effekt 
är 2.4 kW och skapar ett maximalt vacuum på 0.25 bar. 

Figur 9 - Prototyp 1 
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Figur 10 - Uppsättning vid test 1 
Under testet noterades en stor visuell skillnad i mängden damm kom ut i rummet under 
sågning jämfört med den konventionella sågningen utan dammupptagning (se figur 11 
och 12), att inte lika mycket slurry rann längst med väggen samt att luften efteråt 
upplevdes som lättare och inte lika mättad på damm och vattenånga. Denna observation 
var dock endast subjektiv utan mätningar. En observation som gjordes var att slurry och 
damm sprutades ut mellan modulen och väggen vid det läge när klingan var i ett djupare 
läge. Resultatet av första testet gav 6.6 kg av uppsamlad slurry vilket i relation till 
körtiden resulterade i att 23% kunde tas upp.  

 

Figur 11 - Damm vid sågning utan modul 
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Figur 12 - Damm vid sågning med modul 

Ett test genomfördes även med utsuget placerad i övre kant (se figur 13) för att utvärdera 
denna och ge validitet åt den ursprungliga placeringen ifall att det ej resulterade i lika 
mycket damupptagning som det ursprungliga konceptet. Under testet noterades en 
minskning i damm samt att slurry fortfarande rann längst med väggytan. Resultatet av 
testet gav att denna placering resulterade i 9% upptagning vilket var avsevärt mindre 
än i det ursprungliga konceptet varpå detta gav validitet till det ursprungliga konceptet. 
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Figur 13 - Test med utsug placerad i övre kant 

Efter detta test genomfördes ytterligare ett test med en uppdaterad version av det första 
konceptet där extra tätningslist hade lagts till för att möjliggöra tätning mot sågytan. 
Tanken var att detta skulle resultera i att även den slurry som sprutade vid klingans 
nedre läge skulle kunna samlas upp. Testets resultat blev dock att 12% kunde samlas 
upp. Detta ansågs som motsägelsefullt varpå ett till test genomförde med den 
ursprungliga konfigurationen för att utvärdera ifall dammsugarens effekt hade 
påverkats. Testet visade på att upptagningsförmågan hade minskat för den ursprungliga 
konstruktionen varpå en diskussion gällande vad som gav upphov till denna minskning 
genomfördes. Då samtliga variabler var desamma som vid tidigare observationer ansågs 
anledningen till den minskade effektiviteten bero på de sågspår som nu fanns i betongen 
från de tidigare sågningarna som genomförts. Slurryn rann därmed ut i dessa spår och 
koncentrerades inte lika mycket vid klingskyddets ytterkant där utsuget skapade 
undertryck, vilket resulterade i att effektivitet sjönk. I industrin uppkommer denna typ 
av situation uppstå ytterst sällan varpå det första resultatet kunde anses vara det mest 
korrekta. 

En faktor som spelar stor roll för upptagningen av damm och slurry är även 
dammsugarens effektivitet. I Husqvarnas sortiment återfinns även dammsugare med 
större effekt, såsom Husqvarna DC 6000 vilken har en effekt på 5.75 kW och kan skapa 
ett maximalt vacuum på 0.42, bar vilket är cirka 70% mer än den dammsugare som 
användes under detta test. Upptagningens effektivitet bör således öka avsevärt vid 
användning av denna typ av dammsugare.  

 



Genomförande och resultat 

21 

4.6   Resultatsammanställning  
Efter prototyptester fastställdes slutkonceptet, enligt figur 9, som med en enkel rörelse 
kan monteras på och av klingskyddet. Konceptet bygger på att fokusera upptagningen 
på vid den punkt där den största delen av dammet och slurryn koncentreras under 
sågning och på så sätt underlättar upptagningen. Utifrån tester kunde det fastställas att 
upptagningsförmågan var cirka 23% för slurry samt att den kraftigt reducerade det 
damm som normalt kom ut i rummet under sågning.  Resultatet kan ställas gentemot 
det test som genomfördes med placering av utsuget i klingskyddets övre kant som 
resulterade i ett upptag av cirka 9% slurry samt visuellt mindre upptagning av damm.   
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5   Analys  
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1   Hur   kan   vatten,   damm   och   slurry   uppsamlas   vid   sågning   i  
vägg?  
Att samla upp allt damm och slurry är svårt på grund av den öppna konstruktion som 
finns på dagens klingskydd. Möjligheten att täta av och kapsla in det damm och slurry 
som bildas blir därmed ett problem. För att samla in data gällande hur detta problem 
kunde lösas genomfördes dels en observation samt en fallstudie. Utifrån dessa studier 
kunde det noteras att den största mängden damm och slurry koncentrerades vid kanten 
av klingskyddet varpå slutsatsen kunde dras att ifall utsuget placeras i den kanten så 
kan en stor del av slurryn och dammet tas upp och på så sätt minska vikten av att täta 
av klingskyddet. De flesta koncepten som togs fram utgick därför från detta antagande 
och efter sållningen valdes ett koncept som byggde på denna princip att gås vidare med.  

Den ursprungliga prototypen gav en upptagning av 23% av slurryn vilket kunde anses 
vara ett bra resultat med tanke på de begränsningar som fanns i utformningen. Den 
största, och viktigaste, skillnaden var däremot att luften upplevdes som mycket lättare 
jämfört med sågning utan enheten monterad, vilket indikerade på att en stor del av det 
damm som tidigare funnits i luften nu hade tagits upp och bidragit till en renare luft. 
Detta kunde även valideras genom den visuella observationen som utgav att en stor del 
av det damm som tidigare sprutade ut nu togs upp. Då detta är den mest kritiska faktorn 
som bör reduceras kunde prototypen anses som lyckad. En begränsning i testet av 
prototyp 1 var att sågningen endast skedde i horisontell ledd, men då detta ansågs vara 
det mest kritiska läget för konceptet upptagningsförmåga kunde testet anses som 
trovärdigt. 

5.2   Hur  kan  lösningen  appliceras  på  befintligt  klingskydd/såg?  
Utifrån den givna lösningen för hur damm och slurry kan tas upp behövdes  även ett 
sätt att applicera denna på tas fram för det givna klingskyddet. Aspekter som behövdes 
tas hänsyn till gällande denna utformning kunde utvinnas från fallstudien där 
professionella brukare av produkten kunde ge feedback. De största punkterna här var 
att den skulle vara lätt, tålig, inte bygga ut för mycket på kanter samt enkel att montera 
på och av klingskyddet. 
 
Utifrån dessa aspekter ansågs de koncept med fjäderlastning vara för känsliga samt att 
enkel av och på montering skulle vara svår. Modulkonceptet som trädes på ansågs ha 
bäst attribut utifrån dessa önskemål varpå den gick valdes att utveckla. Modulen 
möjliggjorde montering med endast en rörelse/med en hand medans avtagning kan ske 
med två händer där en drar upp fjädern medans den andra drar av enheten.  Nackdelen 
här var dock att som vid koncept 1 och 2 så  bygger den ut på kanterna i och med 
utsugets placering. Detta skulle dock kunna lösas genom att placera utsugsporten 
parallellt med klingskyddets vägg och  sedan leda ned suget genom inre geometrier i 
modulen.
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6   Diskussion  och  slutsatser  
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1   Implikationer  
Arbetet har utrett hur damm och slurry kan samlas upp vid sågning i betong med 
Husqvarnas väggsågar. Det koncept som togs fram resulterade i en stor uppsamling av 
dammet som skapades under sågningen vilket var ett önskvärt resultat utifrån 
problembeskrivningen. Husqvarna har på så sätt fått ett initialt koncept gällande hur 
dammet kan fångas upp och när eventuella riktlinjer sätts för hur mycket dammpartiklar 
som är godtagbart kan vidare utveckling ske för att kunna möta dessa krav. Då 
konceptet i nuvarande form kan anses vara enkelt att montera och använda skulle denna 
redan i nuläget kunna reducera skaderiskerna med damm samt fånga upp slurry vid 
sågning, om än inte optimalt. 

6.2   Slutsatser  och  rekommendationer  
Arbetets syfte var att ta fram koncept för hur damm och slurry kan tas upp vid 
väggsågning. Utifrån prototyptestestet kan detta syfte anses vara uppfyllt då prototypen 
tog upp cirka 23% av slurryn samt reducerade mängden damm som vid tidigare sågning 
spreds ut i rummet. För att vara en grundläggande prototyp kunde upptagningsförmågan 
anses vara bra samt att förbättringspotentialen för konceptet var hög, vilket kan ligga 
till grund för vidare utveckling.  

Enligt frågeställning 1: ”Hur kan vatten, damm och slurry uppsamlas vid sågning i 
vägg?” har studien presenterat ett koncept som genom test har validerat funktionalitet 
gällande upptagning av damm och slurry. Därmed har denna frågeställning besvarats. 

Enligt frågeställning 2: ”Hur kan lösningen appliceras på befintligt klingskydd/såg?” 
har en lösning presenterats som med en enkel rörelse kan montera enheten på befintligt 
klingskydd. Denna frågeställning kan därmed anses vara besvarad. 

6.3   Vidare  arbete  eller  forskning  
För att vidare utveckla detta koncept bör geometrin som leder till utsuget ses över, det 
vill säga hur denna geometri kan ändras för att optimera upptagning av det damm och 
slurry som slungas mot denna punkt. Detta då det utsug som implementerats vid 
prototyptesten ansågs som icke optimalt, detta då testet till stor del utfördes för att 
verifiera att det skedde en minskning i damm samt slurry.  

Vidare bör även val av dammsugare utvärderas för att se hur upptagningens effektivitet 
beror på sugeffekten och hur pass stor skillnad det blir vid användning av kraftigare 
sug. I samband med framtida tester är det även rekommenderat att undersöka hur 
upptagning är vid olika sågningspositioner då prototyptestet i detta arbete endast 
utfördes vid horisontell sågning.  
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Bilagor  
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Gantt-schema 
Bilaga 2            Intervju frågor 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

Namn, befattning, erfarenhet   

 

 

Hur hanteras damm/slurry vid väggsågning? 

 

 

Hur hanteras dammet/slurryn efter avklarad sågning? 

 

 

Finns det lösningar på marknaden för damm och slurryhantering vid 
väggsågning som du vet om? 

 

-Följdfråga: är dessa effektiva? 

 

 

 

Hur går man tillväga om ventilationen är dålig? 

 

 

 

Hur tas damm och slurry hand om vid borrning? 

 


