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		 Læsevejledning
Resultatet af dette projekt er delt i en
procesrapport og en produktrapport. Sammen
med rapporten er der en dvd hvor der ligge en
digital udgave af rapporten sammen med ekstra
materiale og appendiks.
Hver del af procesrapporten starten med en kort
beskrivelse af denne del. Beskrivelsen fortæller
hvad målet med delen er og hvad udfaldet af
delen blev.
Kildehenvisninger i teksten er benævnt
(efternavn, årstal). Eksempelvis vil Per Mollerups
Bog ”Collapsibles” være benævnt således (Per
Mollerup 2001). Referencen kan herefter findes
i litteraturlisten på side 53, hvor alle kilder
står i alfabetisk orden med efternavnet først.
Først står bøger herefter magasiner, aviser og
sidst internetsider. Bogen fra før står under
Mollerup, Per (2001) , Collapsibles -A Design
Album of Space-Saving Objects
Aviser står i teksten som (Berlinske 18.07.2011
side 10). og ligeledes i illustrationslisten.
Magasiner står i teksten som (Elle decoration
july 2006). I litteraturlisten er der en henvisning
til den hjemmesiden magasinet er hentet fra.
Internetadresser står i teksten med en
webadresse til hovedsiden efterfulgt af datoen
hvor den er besøgt. I teksten står der (www.
graftlab.com 07-08-2011) og i litteraturlisten
står hele webadressen

Resume
Dette projekt omhandler tilblivelsen af en
loftopbevaring til lejligheder. Udgangspunktet
er Space Creator som er startet af Dolle A/S for
at komme ind på et nyt marked. Space Creator
handler om at udnytte boligens kubikmeter frem
for kun at bruge kvadratmetrene til at indrette
sig. Loftskuffer er skuffer til opbevaring under
loftet i lejligheder, fordi det er rum der ikke
bruges til andet. Skuffen ender I første omgang
som et reference projekt der kan udgives på
hjemmesiden spacecreator.eu og give brugerne
inspiration til hvad Space Creator er.

Abstract
This project is about constructing storage under
the sealing in apartments. The starting point is
Space Creator which is started by Dolle A/S as a
way of conqering new markets. Space Creator
evolves around using kubikmeters for home
interieur instead of only using squaremeters.
Sealing storage is storage under the sealing in
apartments. The space under sealings is space
which is rarely used. This project ends as a
reference project at the website spacecreator.
eu, where it will give inspiration to users of the
website about Space Creator.

Illustrationer er markeret i højre hjørne
således: Ill. 2-1 2 står for kapitlet og 1 står
for billedets placering i kapitlet. Bagerst findes
der en Illustrationsliste hvor Illustrationerne
er markeret således: Illustration 2-1: Egen
illustration.
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Egne læringsmål/ønsker med projektet

Færdigheder:
-Omsætte brugerinterview til designdata.
-Randere Solid Works illustrationer
-Arbejde med geometriske former
-Udarbejde sammenklappelige konstruktioner

Viden:
-Hvilke udfordringer er der for danske produktionsvirksomheder
-Blue ocean vs red ocean andre virksomheds strategier eksempelvis Cocreation
-Viden om design til kompakte boliger
-Lette konstruktioner samt hæve/sænke funktioner
-Sammenklappelige konstruktioner

Kompetencer:
-Systematisk skitsering
-Samarbejde med mellemstor dansk produktionsvirksomhed

Side 5

opgave
Dette afsnit skal indkredse opgaven, hvem der er med og hvad det handler
om. Her bliver virksomheden Dolle A/S beskrevet sammen med Space Creator
og relationen mellem de to virksomheder. For at forstå markedet bedre vil
forskellige pladssparende principper blive undersøgt for at se hvilke alternativer
der allerede eksisterer. Målet er at se på nogle få radikale projekter frem for at
undersøge hele markedet. Ligeledes vil principper i forhold til at arbejde med
pladssparende objekter ud fra Per Mollerups 12 principper. Herefter vil Space
Creators nuværende tilgang blive præsenteret, hvorefter denne opgaves tilgang
bliver beskrevet.
Projektets problemformulering er:

Hvordan designes et modulbaseret opbevaringssystem, til horisontal montering
under et eksisterende loft, således at en mellemstor dansk produktionsvirksomhed
hurtigt kan starte produktionen af dette?
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Dolle A/S som virksomhed
Dolle A/S er en produktionsvirksomhed der
fremstiller trapper, loftstrapper og gelændere.
Tidligere har Dolle produceret hovedtrapper,
men i dag producerer de modultrapper, hvor
modultrin sættes sammen til en færdig trappe.

at udvikle nye produkter, samtidigt med at de
skal have en størrelse hvor de kan lave enkelte
skræddersyede løsninger. Space Creator vil
være tættere på kunderne end Dolle er i dag, og
skal derfor generere noget viden om brugerne
og deres ønsker. Space Creator skal fortælle
Dolle A/S er en del af tyske Dolle Group. Dolle A/S moderselskaberne/investorerne hvad markedet
har i dag fabrikker i Kina, Ukraine og Danmark og vil have og hvor køberne er på vej hen.
et verdensomspændende distributør netværk
der eksportere til 40 lande. Herudover har Udover viden er målet at tjene penge ved
Dolle A/S datterselskaber i Polen og USA. Dolle at satse på totalløsninger som det er kendt
A/S opkøbte desuden 40 % af det tidligere NJA fra køkkenbranchen, hvor man kan købe et
møbler (nu NJA furniture) da det var ved at gå helt køkken med hvidevarer. Totalløsninger
konkurs i Juni (Nordjyske stiftstidende 2. juni giver en fordel da de er sværer at kopiere.
2011). I 2010 havde Dolle A/S en omsætning Når kunden skal have sat en loftsskuffe op så
på 224,1 millioner kroner og tjente 11,6 kan vedkommende samtidigt få installeret
millioner kroner (Ugebrevet Mandagmorgen andre bekvemmeligheder. Dolle sigter efter
4. juli 2011). Virksomhedens hovedkontor, ”first movers” og ”early adaptors” med et
lofttrappefabrik og udviklingsafdeling ligger i skræddersyet løsningssalg og forventer at
Frøstrup. Antallet af medarbejdere variere alt de kan foretage et skifte til volumensalg på
efter ordremængden men Dolle A/S har cirka længere sigt.
100 medarbejder i Danmark, herunder sidder
der i udviklingsafdelingen 7 fastansatte (Dolle.
dk 3-8-11).
Dolle A/S er en af verdens største lofttrappe
producenter, denne position blev styrket under
den økonomiske krise, hvor nogle konkurrenter
gik ned. Under krisen valgt Dolle A/S at satse på
udvikling og derfor står virksomheden nu overfor
at kunne lancere Space Creator i efteråret 2011
eller foråret 2012 (Thisted dagblad 7. april).
Space Creator er et koncept, en internetside
og et selvstændigt aktieselskab. Aktieselskabet
samler forskellige producenters produkter
et sted og sælge dem videre til kunder som
totalløsninger. Dolle er initivtivtager til Space
Creator og en af investorerne i projektet.
For Dolle er det en helt ny forretningsmodel.
Foregangsbilledet er køkkenbranchen hvor
forskellige producenter sælger enkeltdelene
som så sælges videre. Det giver færre
omkostninger fordi mellemledet skæres væk og
enkeltdelene først samles i sidste led.
Space Creator vil have Dolle plus andre
virksomheder i samme størrelse som investorer
for at holde fast i det innovative aspekt. Det skal
altså være virksomheder der kan se en fordel i
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Dolle og Space Creator
I Dolles egne ord er Space Creater at: ”Gøre
boligens uudnyttede rum mere tilgængelige og
anvendelige”. Alle steder fra kældre, terrasser,
altaner over vægge, etageadskillelser til skunke,
loftrum og kip ses som steder hvor der findes
uudnyttet plads. Det er et opgør med boligen
målt på kvadratmeter, og et forsøg på at se
boligen som kubikmeter.

Space Creator

Space Creator er et koncept der vil gøre op
med de traditionelle løsninger der findes på
pladsmangel. Konceptet konkretiseres i navnet
der oversat til dansk betyder plads (space)
skaber (creator). Målet er at udnytte en større
del af boligens kubikmeter og gøre op med
begreber som spild plads. Især er det et forsøg
på at udnytte den plads der allerede eksistere
i boligen frem for at udbygge eller flytte.
Konceptet ser på hele boligen, både indretning
og konstruktion for at finde steder hvor pladsen
kan udnyttes bedre. Det kan eksempelvis ske
ved at gøre det samme område anvendeligt
i flere henseender. Det er et fokusskifte fra at
se på boligen som kvadratmeter til at se på den
som kubikmeter. Ideen med Space Creator er at
udnytte den plads der ikke allerede er udnyttet.
Space Creator skal være ensbetydende med
produkter der udnytter pladsen bedre og er
samtidigt en netportal hvor brugere kan finde
information og uploade deres egne pladsspare
tips. Space Creator skal være det første brugerne
tænker når de mangler plads.

For Dolle A/S startede Space Creator ideen
med en workshop hos Udviklingscenteret for
Møbler og Træ (UMT). UMT stod for projektet
VidenCocktail (VIC), hvor virksomhederne
fik mulighed for at arbejde med viden og
videninstitutioner gennem tre forskellige
tilgange. Det var her de kom i kontakt med
Jørgen Rasmussen fra Arkitekskolen Aarhus.
Gennem en brugerdrevet proces, i samarbejde
med Jørgen Rasmussen, var Dolle i kontakt med
deres distributører, forhandlere og brugere. En
af erfaringerne herfra var at loftet er mandens
domæne. Dolle ændrede gennem denne proces
deres opfattelse af virksomhedens unikke værdi
fra trappeproducent til ”at skabe adgang til Pladsmangel – hvad nu?
rum”. Den ændre opfattelse af virksomhedens
Når man løber tør for plads er der reelt 6
produkt førte til Space Creator konceptet.
måder at ændre sin situation på. Man kan
Dolle A/S er midt i processen med at udvide opmagasinere sine ting, flytte til noget større,
deres fokus fra at være trappeproducent med smide ud, købe multifunktionelle objekter, eller
en traditionel udviklingsproces til at tænke i lave radikale renovationer/udbygning.
co-creation og totalløsninger. En af grundene
I lejligheder er der ofte et kælder- eller et loftrum
til at de har ønsket at foretage dette skifte, er
tilknyttet. I parcelhuse er der et skur, en garage
deres manglende kontakt til slutbrugerne. De
eller et loft hvor det er muligt at opbevare ting
sælger gennem byggemarkeder der sælger
man ikke har brug for. Løber man alligevel
deres produkter videre til gør det selv folk.
tør for plads så findes der flere virksomheder
At få information tilbage fra slutbrugeren er
der for et beløb kan opbevare ting man ikke
en kompliceret proces der skal gennem flere
har plads til. Er der ikke længere plads til ens
led, hvor information kan gå tabt. (skema af
ting kan man vælge at smide ud eller skifte til
information flow) Derfor ønsker Dolle at have
multifunktionelle objekter
en tættere kontakt til slutbrugerne, og få en
mere direkte feedback.
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At smide ud eller købe multifunktionelle arkitektfirmaet Grafts renovation af Brad Pitts
objekter kan hænge sammen. Vi lever i et bolig, inkorporeres disse møbler i en udbygning
forbruger samfund, hvor masseproduktion eller renovering.
har gjort det lettere og billigere at udskifte
frem for at reparere. Derfor akkumulere der
sig mange ting i danske hjem, med mindre
man bestemmer at leve minimalistisk. I dag
er der mange multifunktionelle møbler som
kan opfylde flere funktioner og dermed være
med til at gøre hjemmet mere minimalistisk
og enkelt. I de mest ekstreme tilfælde som

Kip
Skunk

Væg
Altan

Etageadskillelse

Terrasse
Kælder
Ill. 2-1
Herover ses Dolle A/Ss visualisering af Space Creator. De røde områder
er der hvor dette projekt ligger fokuset.
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Multifunktionelle objekter
Rum optimerings begrebet bliver taget op af arkitekter der ønsker at skabe en ekstra værdi i de
boliger de skaber. Et eksempel herpå er arkitekfirmaet Graft der i samarbejde med skuespilleren
Brad Pitt har designet en af hans boliger. Her er lagt vægt på åbne rum og et meget minimalistisk
udtryk. For at gøre boligen funktionel trods det minimalistiske udtryk, er mange funktioner gemt i
væggen. Især en af væggene er fyldt med skjulte funktioner, hvor alle elementer der skal bruges til
arbejde kan hives ud af væggen. Der er blandt andet gemt et bord, skuffer, skabe og lys. I væggen
er der desuden et zigzag hul hvor Gerrit Reitvelds ”Zig Zag Chair” er gemt (Elle decoration july
2006).

Den multifunktionelle væg i Brad
Pitts bolig, hvor "Zig Zag Chair"
stikker ud.

Ill. 2-2
Her ses den
samme
væg
hvor alting er
klappet ud
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Ill. 2-3

Radikal indretning
På YouTube.com finds der en video der har været vist over 5 millioner gange (http://www.youtube.com/watch?
v=Lg9qnWg9kak&feature=fvst 01-08-11 eller appendiks). Den viser en 32 kvadratmeter store lejlighed som kan
forandres således at der opstår 24 forskellige rumkonfigurationer. Lejlighedens beboer er arkitekten Gary Chang
der selv har tegnet indretningen af flere omgange.
"Suitcase House Hotel” i nærheden af den kinesiske mur har et ligeså foranderligt udtryk som Changs lejlighed.
Bygningen har et stort åbent rum med vinduer hele vejen rundt, hvor små enheder som toilettet, biblioteket og
soveværelse er gemt i gulvet. Ideen er at gæsten åbner det rum som han skal bruge ved at åbne en del af gulvet.
Det store rum kan desuden deles op i mindre enheder ved hjælp af skydedøre. Så der kan enten være et stort rum,
eller skydedørene kan trækkes ud så rummet deles op i mindre rum (http://www.arcspace.com/architects/Edge/
SuitCase/ 01-08-11).
I både Graft og Gary Chang eksemplerne er det en radikal renovering af boligen der gør at en del af boligen bliver
til et rumoptimerende objekt. Dette projekt forsøger i højere grad at fokusere på mindre radikale løsninger. En af
de mindre radikale løsninger er objekter med flere funktioner, eller som kan komprimeres og gemmes væk når de
ikke er i brug. Det kan være sammenklappelige objekter som Per Mollerup har beskæftiget sig med.

Ill. 2-4
Badeværelse i "Suitcase House
Hotel"

Side 11

Ill. 2-5
Gæsteværelse i "Suitcase House
Hotel"

Sammenklappelig

Per Mollerups12 pricipper

Per Mollerup arbejder med 12 principper
indenfor pladssparende/rumsparende objekter,
som kan ses i skemaet til højre (en uddybning
af de enkelte begreber er beskrevet i appendiks
teksten pladssparende objekter). Det er
objekter der har mindst to tilstande en aktiv
og en inaktiv tilstand. En udfoldet lommekniv
er eksempelvis aktiv, man kan altså bruge
kniven. Når lommekniven er foldet sammen
er den passiv og kan opbevares i lommen.
Sammenklapningen er som regel en sekundær
funktion der øger objektets værdi for brugeren.
Det er en funktion der inkorporeres mange
forskellige steder for at brugeren kan få den
produktfunktion vedkommende ønsker uden at
optage unødigt plads. Som det også er kendt fra
Norman copenhagens tragt.

pres: 			

gummibånd, fotograf lyssejl

foldning: 		

faldskærm, skibssejl, servietter

funktions fold: 		

fold i bukser, papkasse

bælg: 			harmonika
samle/sammensætte: puslespil, Lego
hængslet: 		
bærbar computer, paraply, lommekniv,
			briller
rulning: 		

Papyrus ruller, fiskehjul, viper rumdeler

teleskop: 		
traditionel kikkert, fiskestang, læbestift,
			Stanley knive
stabling: 		
Russiske matryoshka dukker, 		
			Margrethe skåle, indkøbskurve
oppustning: 		

luftmadrasser

Per Mollerup har haft sin egen designvirksomhed
Pantomime teatret i Tivoli,
i over 25 år, derudover har han skrevet flere vifte: 			
bøger og er professor ved Swinburne University 			
sakseled: Le klint lampe, lifte
of Technology i Melbourne. Per Mollerup har i
bogen ”Collapsibles” undersøgt pladssparende En uddybning af principperne vil være at finde i appendikset.
objekter. Bogen er på engelsk og derfor er
oversættelserne til dansk mine egne.
Normann Copenhagens silikone tragt der er
designet af Boje Estermann.
Materialet og designet gør at den kan foldes
sammen og at den holder formen når den er foldet
ud.

Ill. 2-6
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Hvad gør Dolle A/S ?
Dolles tilgang til Space Creator ligger i
forlængelse af deres mision med at skabe adgang
til rum. Her arbejder de med forskellige former
for opmagasinering i boligen. Opmagasinering
i den forbindelse er at skjule ting der sjældent
eller sæsonpræget er i brug. Deres projekter
indeholder blandt andet en kasse der kører op
på loftet og styres ved hjælp af et mobilprogram.
Et andet projekt er at placere en skuffe i skunken
så den del af rummet som kan være svær at
udnytte bruges til opbevaring. Begge projekter
kræver en klimaskærm for at sikre varmen ikke
forsvinder. Dolle undersøger også forskellige
pladssparende løsninger som sammenfoldelige
skriveborde med flere funktioner.

Reflektion
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Som udgangspunkt har Dolle sørget for at holde
sig tæt på deres kerne kompetencer. Det er
stadig en måde at udnytte loftrummet på, og et
forsøg på at gøre loftet mere ”stuerent”. Deres
loftskuffe kan klare meget vægt på et forholdvis
kompakt område. Et af spørgsmålene er hvor
langt væk fra væggen skuffen skal for ikke at
ramme tagkonstruktionen. Et andet spørgsmål
er om loftet kan bære hvis der er to skuffer i et
rum. Loftskuffen kræver at der saves hul i loftet
og der skal autoriserede håndværkere ud for at
sætte den op. Skunkskuffen virker mere oplagt,
og har man først kravlet i en skunk er man klar
til at indsætte skuffer istedet.

Space Creator er tænkt som et projekt der
kan renovere boliger i forskellig grad. Da Dolle
allerede laver adgang til loftet er det nærliggende
at se på mulighederne indenfor opbevaring,
men måske på et marked der ligger længere
fra Dolles nuværende område. Sammenholder
man den tendens at folk flytter til byen og
væk fra parcelhuskvarterene (afsnittet hvorfor
lejligheder?) så forsvinder en del af markedet
for loftstrapper. På en international skala
udnyttes loftet ikke i flere lande og der er ingen
tradition for at have loftstrapper. Lejligheder er
metropolernes boliger hvor beboerne opholder
sig når de er alene og så mødes de med vennerne
i byen, som dermed bliver en forlængelse af
hjemmet.

		 Problemformulering

Hvordan designes et modulbaseret opbevaringssystem, til horisontal montering
under et eksisterende loft, således at en mellemstor dansk produktionsvirksomhed
hurtigt kan starte produktionen af dette?
Opbevaringssystemet bruges ca. en gang i måneden, det skal installeres i lejligheder
som udgangspunkt. Opbevaringssystemet sælges til gør det selv segmentet gennem
de distributører Dolle har i dag. Konkurrenten er et IKEA skab og de m2 gulvplads
det optager, hvor loftskuffen optager nogle m3 under loftet.
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Metode

Afgrænsning

Første skridt er at se på eksisterende løsninger
for opbevaring, og snakke med brugere der
har opbevaringsbehov. Dernæst skal behovet
bekræftes gennem demografisk analyse og
viden om brugernes tilknytning til produktet.
På vidensområdet skal der også læses noget om
virksomhedsstrategier for at forstå Dolle og den
proces de er i gang med. I forhold til designet
af produktet er der en opgave i at finde ud af
hvordan det skal monteres under loftet samt at
formgive den. I forlængelse af formgivningen
skal skuffens bevægelse bearbejdes så den
opfattes rigtigt af kunderne. Målet er en analog/
lav teknologisk løsning da det forventes at den
er lettere at opgradere hvis det kræves. Ved i
stedet at vælge en høj teknologisk løsning kan
principperne måske ikke overføres til en lav
teknologisk løsning senere.

Projektet ender ikke med et færdigt produkt,
der vil efter projektafslutningen stadig være
en del produktmodning der skal foretages.
Økonomien omkring produktion, markedsføring
og emballage er derfor ikke undersøgt her.
I forhold til at sælge produktet er det heller
ikke undersøgt hvordan det blive en del af
et totalkoncept, herunder lys og ventilation i
lejligheden hvor det opsættes. Der er heller
ikke fokus på underleverandørerne og deres
villighed til at indgå i projektet. De specialdele
der skal produceres er derfor ikke undersøgt i
forhold til pris. Beslagene som skal bruges til
konstruktionen vil heller ikke blive behandlet, i
stedet vil en standard løsning blive valgt.
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Undersøgelser
Dettte kapitel handler om de undersøgelser der er foretaget for at komme tættere
på brugerne. Først undersøges de demografiske fremtidsperspektiver og hvilke
forventninger der er til lejlighedsmarkedet i storbyerne fremover. Herefter vil
målgruppen blive indsnævret og forskellige potentielle brugere bliver interviewet.
Målet med interviewene er at få et gennerelt billede af hvordan folk bor i
lejligheder og hvad der betyder noget når de indretter sig. her vises der tre
plancher som siger noget om brugernes indretning.
Endelig vil den antropometriske vinkel blive undersøgt. Antropometri er læren
om menneskets mål. Det vil altså være en undersøgelse af hvilken højde skuffen
skal ned i før størstedelen af befolkningen kan bruge den.

Side 16

		Hvorfor lejligheder?
Ifølge Danmarks statistik flytter flere danskere
til storbyerne og bliver boende der. Alene i
København vil indbyggertallet stige med 29% i
løbet af de næste 30 år. Tendensen er den samme
I landets andre storbyer Aarhus, Odense og
Aalborg selvom tilvæksten er mindre her. Det er
især de unge der søger mod de store universitets
byer for at uddanne sig. Efter endt uddannelse
har flere af de studerende fået et tilhørsforhold
til uddannelsesbyen. De bliver derfor boende
i storbyen længere og koncentrationen af
højtuddannede er derfor størst her. Mængden
af højtuddannede tiltrækker job til storbyerne,
samtidigt med at der her er de tilbud de
efterspørger. Dermed bliver det interessant
for de unge at flytte tættere på disse tilbud
eller blive boende i storbyerne længere end før
(Berlinske 18.07.2011 side 10).

I Danmark er der flere firmaer der tilbyder opbevaring, tre af
de største har afdelinger i og omkring storbyerne. Boxit har
afdelinger omkring storbyerne i hele Danmark, hvor andre som
cityselfstorage og shurgard har valgt at satse på København og
henholdsvis Odense og Aarhus. Så derfor er storbyerne et oplagt
sted at kigge på i forhold til Space Creator (www.boxit.dk, www.
shurgard.dk, www.cityselfstorage.dk).

Københavns overborgmester, Frank Jensen,
udtaler til avisen Berlinske (18.07.2011 side
10) at København skal bygge 45.000 boliger.
Han forventer at det hovedsageligt er folk i den
arbejdsdygtige alder der vil flytte til byen. Det er
derfor hovedsageligt studie- og familieboliger
der bliver bygget.
To unge der er bosat i København fortæller i
et interview med avisen Berlinske (18.07.2011
side 11) hvad de godt kan lide ved livet i byen.
De ligger især vægt på alle de tilbud København
har i forhold til de byer de er opvokset i. De
bruger byen til at mødes med venner mindst en
gang om ugen og går ligeledes ud og spiser en
gang om ugen. De forventer at når de engang
skal have børn vil de flytte ud i perifirien af
storbyen. Det er vigtigt for dem at de stadig er
tæt på storbyens mangfoldighed samt kulturog fritidsudbud.
Ifølge Livsstil eksperten Henrik Byager vælger
flere storbylivet frem for parcelhuskvarterene
i sovebyerne. Han mener at folk drages af de
mangfoldige tilbud der er i storbyen på næsten
alle områder (Berlinske 18.07.2011 side 10).
Storbyerne har den højeste kvadratmeter
pris derfor er det også her der er det strørste
marked for opbevaring.
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Ill. 3-1
I Lejligheder er pladsen trang så
alle kubikmeter udnyttes.

Hvem er brugerne ?
Et af problemerne med Dolle A/Ss distribution
i dag er de mange led mellem virksomheden
og slutbrugeren. På grund af salgsmetoden får
Dolle ingen feedback fra deres slutbrugere. En
af måderne til at komme i kontakt med deres
brugere er gennem Space Creator, der både
skal være et salgssted samt et online forum for
hvordan man lever på begrænset plads. Håbet
er at man kan kopiere den succes som Novo
Nordisk har haft med deres online forum.

Brugerundersøgelserne er foretaget som
”situated interviews”, det vil sige at det foregår
hvor produktet skal bruges, idette tilfælde unge
familiers lejligheder og hjem. Selve interviewet
styres af nogle forberedte spørgsmål som der
kan diskuteres ud fra. Målet er at lade brugeren
bestemme hvilken retning interviewet skal
gå i, men samtidigt holde samtalen igang og
på sporet. Interviewene er optaget på en
lydoptager og der er taget billeder af lejligheden.

Dolle A/Ss målgruppe er håndværkere og gør
det selv folk. Med Space Creator er det målet at
ramme trendsætterne i samfundet. Dermed er
forventningen at man kan skabe et nyt marked,
hvor der kun er få eller ingen konkurrenter.
Det der adskiller hjemmesiden fra andre er,
at brugerne kan foreslå et design og få det
produceret, såfrem man kan få solgt ideen til
andre på siden. For virksomhederne i Space
Creator giver det mulighed for at sælge en
række 1. generations produkter i et begrænset
oplag for derefter at få feedback på hvad der
eventuelt skal ændres ved produktet. Brugerne
af sitet er de første til at købe nye produkter og
er med til at udvikle produkterne.

For at få et overblik over alle udtalelserne er
KJ- metoden brugt til at samle udtalelserne.
De enkelte interview fik forskellige farver og
derefter blev udtalelserne klippet ud. Ved at
give hvert interview sin egen farve kan udsagnet
spores tilbage og breden i meningerne fremgår
klart. Udtalelserne er herefter kategoriseret
under 10 overskrifter. I forhold til KJ metoden
er det godt at afsætte en fast tid til den enkelte
opgave og ligeledes at afsætte et fast antal
overskrifter. Derfor er der afsat en halv time til de
10 overskrifter. Overskrifterne kortes derefter
ned til 3, hvortil der laves underoverskrifter. Til
den anden session hvor de 10 overskrifter kortes
ned til tre afsættes der 20 minutter. For at vise
Dolle A/S hvilke problemstillinger brugerne
Da Space Creator forumet ikke allerede
oplever, bliver de tre overskrifter lavet til tre
eksistere har det været nødvendigt at snakke
plancher som kan ses på de næste sider.
med folk som kunne tænkes at have brug for
mere opbevaringsplads. Derfor er der udført
brugerobservationer hos potentielle brugere.
Observationerne er opnået gennem interview
og ved fotografering af de enkelte hjem.
For at strukturere brugerudsagnene og vise
relationerne er KJ metoden brugt
Målgruppen forventes at være folk i lejligheder
der ikke har plads til alt det de føler de har brug
for. Det vil især være unge familier med børn, der
ikke har råd til et hus. En alternativ målgruppe,
er de ældre der forlader parcelhuskvarterene
for at flytte ind til byen og nyde deres otium.
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Rumoplevelse
Ved at vise tre rum med sænket loft for derefter at vise de tre rum som de ser ud i virkeligheden blev konklusionen
at rummet så større ud når loftet ikke var hævet. Det var dog ikke muligt for testpersonerne at sætte en finger på
hvad det var der var anderledes ved det første billede de så. Noget tyder også på at hvis loftet er sænket når man
flytter ind så tænker man ikke over det er sænket. Har man først vænnet sig til at have højt til loftet kan det blive
et støre problem at vænne sig til at der er lavere.
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Borte, men lige ved hånden
I små boliger har det samme rum ofte flere funktioner. Rummene skal derfor være rolige og med store åbne flader. I
den forbindelse er det vigtigt at tingene er gemt af vejen og ikke optager plads eller forstyrrer roen i rummet. Selvom
pladsen er trang ønsker man alligevel at have tingene tæt på. Målet er rene linjer og at rummet opleves ryddeligt og er
praktisk samt brugbart i hverdagen. Tingene skal helst kun stå fremme når de skal bruges, men enkelte ting får alligevel
lov til at stå fremme. Grunden til at tingene står fremme er ofte at de bruges dagligt eller beboeren identificere sig
med tingen.
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Det giver en dobbelthed hvor nogle ting opbevares ”udstillet” selvom de sjældent bruges og andre gemmes på trods
af de bruges ofte. I princippet er det også lige meget om der er rod i kasserne ovenpå skabet bare det ikke kan ses i
hverdagen. Det ses også i de nyeste køkkentrends som eksempelvis multiforms nye reklame (se appendiks)
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Tingenes liv
De fleste ting oplever at have to tilstande passiv og aktiv. Tingen er passiv mens det bliver opbevaret og aktiveres ved
brug. Nogle ting som vinter og sommertøj er sæsonafhængige og bliver opbevaret ”lang væk” når det ikke er sæson.
Tingene fylder ikke i lejligheden hvis de ikke hænger fremme, så bare det nære er ryddeligt gør det ikke noget at
kælderen roder. Ryddeligheden opprioriteres tæt på og så er det ligegyldigt hvad der er under sengen og i kasserne
ovenpå skabet. Nogle ting som arvestykker er vigtige for beboeren, men passer ikke ind i det billede man vil give af
lejligheden. Så i stedet for at skille sig af dem bliver de opbevaret et sted hvor de ikke er i vejen for de ting der bruges
oftere.
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Efter at have besøgt brugerne er det tydeligt at det de ønsker
er at deres hjem fremstår rent og ryddeligt. Det vigtigste er de
rum hvor de invitere gæster ind her skal det se ud som om de
styrer rummet samt rodet og ikke omvendt. Det var også de
færreste der kan forestille sig at de skal have loftskuffer i stuen.
Soveværelset og andre mere private rum er de steder hvor de
kan se loftskufferne. Som en af dem udtrykte det så ”må der
gerne være rod – bare man ikke kan se det”. Et af stederne viste
det sig også at loftet var sænket 20 centimeter i gangen og at
manden der bor der havde boet der i to år før han fandt ud af
det. Lofthøjden har altså ikke nødvendigvis en stor indflydelse
på rummet, hvilket er en fordel for projektet fremadrettet.
Interviewene kan findes i appendikset.
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Antropometri

Antropometri er læren om menneskets mål,
altså højde, bredde, rækkevide og så videre.
Man kan dele antropometri op i tre dele:
statisk, funktionel og styrke antropometri.
Den statiske antropometri er opmåling af det
menneskelige legeme, som længde af armen,
bredden af skulderen og så videre. Funktionel
antropometri er på mange måder mere
anvendelig indenfor design fordi den fortæller
noget om rækkevidde. Endelig er der styrke
som eksempelvis kan være maksimalt moment
for at åbne en flaske med skruelåg. Alle tre dele
kan være relevante for en given designopgave,
I denne opgave vil det hovedsageligt være
den funktionelle antropometri der tages
udgangspunkt i.
Inden for design kan det være en fordel at
bestemme hvem der skal bruge ens produkt.
Da alle mennesker er forskellige kan det virke
som en umulig opgave at designe til alle.
Indenfor antropometri arbejder man med
inddeling af forskellige befolkningsgrupper.
Disse inddelinger kaldes percentiler, percentil
kommer fra statistikregning og er en variabel
værdi hvorunder en vis procent af målingerne
falder. I denne opgave forventer man at 90
procent af befolkningen skal kunne bruge
produktet. Udgangspunktet er derfor at kun
de laveste 5 procent og de højeste 5 procent
af befolkningen skal have udfordringer ved
at bruge produktet. Den 5. percentil viser
at 5 procent af USA's kvinder er lavere end
1,5278 meter (UK 1,510 m, Belgien[hele
befolkningen]1,551 m). Den samme percentil
har en skulderhøjde på 1,2409 meter(UK 1,240
m, Belgien[hele befolkningen]1,259 m), så for
at de kan nå ned i skuffen skal den være ca
1,10 meter over gulvet. Det næste skema viser
at den samme gruppe kvinder har en maksimal
rækkevidde på 0,652 meter (UK 0,620 m,
Belgien[hele befolkningen]0,685 m). Det vil
sige at det skal være muligt at betjene skuffen
fra flere sider så den maksimale rækkevidde
ikke når over 0,60 meter. Med en skuffe på
1,20 meter * 0,6/0,7 meter skal den enten
kunne betjenes fra siden eller fra forsiden og
bagsiden, for at den maksimale rækkevidde
ikke overstiger 0,60 meter. Grunden til at

bruge kvindernes mål er at de generelt er
mindre end mænd, så hvis de laveste indenfor
den 5. fraktil kan bruge skuffen kan 90% af den
samlede befolkning også.
For at få skuffen ned er vi nødt til at se på
kvindernes højde i den 5. percentil. De britiske
kvinder i denne percentil kan maksimum gribe
fat i noget der er 1,810 meter over gulvet. Det
vil sige at de har en vertikal rækkevidde på 1,810
meter. For den belgiske befolkning er det 1,790
meter. Det vil sige at skuffen skal nå ned i en
højde 1,79 meter over gulvet for at alle indenfor
målgruppen skal kunne nå den. Hvis vi antager
at rumhøjden i de fleste lejligheder i Danmark
er 2,30 meter og skuffen fylder 0, 20 meter
når den er klappet op, opstår der en forskel
på (2,3-0,2-1,79=0,31) 0,31 meter. Skuffen kan
laves dybere så den når ned i en højde på 1,79
meter, men når vi ser på at den 95. percentils
højde for belgier er 1,861 meter er det ikke en
fornuftig løsning. Selvom den gennemsnitlige
højde i Belgien er 1,706 meter så er der stadig
mange der er nødt til at dukke sig for ikke at slå
hovedet hvis skuffen hænger 1,79 meter over
gulvet. Skuffen er altså nødt til at bevæge sig
minimum 0,31 meter ned for at målgruppen
kan nå den.
(De amerikanske mål og dette afsnit er baseret
på Kroemer, Karl et al. (2003 [2001]), tabellen
side 27
De Belgiske mål er fra hjemmesiden www.
dinbelg.be 26/5-11
De Britiske mål er fra hjemmesiden http://
www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Human/
Human_sizes.html 26/5-11)
Produktet ønskes på sigt anvendt internationalt,
men introduceres først på det danske marked
da det er her Space Creator har udgangspunkt.
I Nordeuropa har befolkningen den højeste
gennemsnitshøjde i verdenen (Kroemer, Karl et
al. (2003 [2001]), tabel side 26) så mål fra USA
er ikke ideelle at bruge, men fordi de er mindre
gennemsnitligt kan tallene stadig anvendes til
at bestemme om målgruppen kan nå skuffen.
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Ill. 3-2
Tabellen viser de antropometriske data for den belgiske befolkning mellem 18 og 65 år .
Det er især nr 3 skulderhøjde på 1259 mm og øjenhøjden på 1446 mm for 5 percentilen
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Skitsering
Dette afsnit omhandler de forskellige veje projektet har været i for at finde
frem til den endelige løsning. Først er der krav og ønsker som er udledt fra
brugerundersøgelserne samt de antropometriske data i forrige kapitel. Herefter
er der systematisk skitseringer af hvordan skuffen kan åbne sig, hvor fordele og
ulemper er listet. Det fører videre til den valgte måde at åbne skuffen på samt
hvilke andre overvejelser der har været i udformningen af skuffen.

		

Krav og ønsker

Ud fra brugerundersøgelserne og de antropometriske undersøgelser kom der en række krav og ønsker. Kravene og
ønskerne er skrevet herunder med de vigtigste først.

Krav

Ønsker

-Må ikke falde ned

-Kan betjenes stående på gulvet

-Implementeres i rum hvor lofthøjden er -Billig
2300mm
-Neutral
-Tingene skal blive i skuffen under nedstigningen
-Forskellige brugsprincipper
-Kan betjenes af 90% af den voksne europæiske
-Sættes fast i væggen
befolkning
-Klik åbning som det kendes fra køkkenskuffer
-Automatiseret
-Bevægelsen skal være langsom
-Lækker/luksus
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Værdier
Hos Dolles udviklingsafdeling var der en opfattelse af at Space Creator produkter er luksus produkter
til de velstillede. Loftskuffen til lejligheder er et billigere produkt der i højere grad henvender sig
til børnefamilier i lejligheder. Undersøgelser hos de potentielle brugere viste at de ikke ønskede
at have den type opbevaring i stuen og andre rum gæster besøger. Brugen og stylingen er altså
sekundær i forhold til funktionen. Alligevel ønskede de adspurgte ikke at loftskuffenhang i vejen,
den skal med andre ord være neutral når den ikke er i brug. Alle de adspurgte havde et sted hvor
rodet var samlet, men det var gemt væk og de var ikke meget for at vise det frem. Rum som stuen
og ruten dertil var i reglen ryddeligt og fremstod som beboeren ønskede.

Begrundelse
I denne opgave har udgangspunktet været etageejendomme, hvor lofthøjden i beboelsesrum er
minimum 250 cm (SBI 230 3.3.1 stk 5). Gennem empirisk erfaring viste det sig at afstanden fra gulv
til loft var 250 cm i de undersøgte etagebyggerier. I bygningsreglementet SBI 230 kapitel 3.3.1 stk 5
(http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_01_id56/0/42/2) står der at:"Beboelsesrum
og køkken i fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse bør have en lofthøjde på mindst 2,3
meter". Det foreslås at man har har en rumhøjde på 250 cm så nogle enfamiliehuse kan også få
glæde af loftskuffer. Spørgsmålet er også om den opfattes som et møbel eller en loftsænkning, da
det potentielt kan mindske antallet af steder den kan bruges betragteligt. Så først er det vigtigt at
finde frem til hvor mange kubikmeter 20 cm opbevaring vil give i et 12 m2 stort rum.
12m2×0,2m=2,4m3.
For at regne det om til en vant størrelse i forhold til opbevaring blev en flyttekasse målt.
Flyttekassen var 0,4m×0,4m×0,6m=0,096m3.
Så for at finde ud af hvor mange flyttekasser 2,4m3 er dividere jeg de to tal:
2,4:0,096=25 flyttekasser.
Der skal dog tages højde for at alle mål er udvendige mål. Materialetykkelser skal derfor trækkes
fra de 2,4m3 for at få et mere reelt billede af hvor meget plads der er. Regnestykket viser alligevel
at der er en uudnyttet resurse under loftet hvor der potentielt kan være meget.
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Vurdering af koncepter

Bevægelse: Lige ned
Vurdering

1

Simpel og kan bruges over hele loftet
Forslag
Når den er nede kan kassen tiltes x° til hver side hvilket vil gøre
det lettere at komme til indholdet. Kassen skal holdes på plads
under bevægelsen ned så den ikke kommer i svingninger og
tingene ryger ud.

2
Bevægelse: Hængslet åbning

1

Vurdering
Kan ikke bruges direkte op ad en væg eller med en kasse bagved.
Tingene i kassen vil falde ud når kassen åbnes. Kassen når kun
længden af kassen minus højden af kassen ned i rummet.

2

Forslag
Hængslet kan flyttes ned i bunden af kassen, men der skal
være plads foran kassen i modsatte ende af hængslet. Ved at
lade kassen dreje mindre end 90° og lave inddelinger vil tingene
muligvis blive i kassen, men den når stadig kun længden af kassen
ned i rummet.

Bevægelse: Nedbevægelse + hængslet åbning
Vurdering

1

Løsningen kan ikke bruges direkte op ad væggen fordi kassen
svinger ud. Tingene vil også falde ud af kassen i denne løsning.
Kassen når langt ned i rummet og gør den lettere at betjene.
Forslag
Ligesom ved den ovenstående løsning at lade kassen dreje
mindre end 90° og lave inddelinger vil tingene muligvis blive i
kassen. Man kan flytte hængslet ned i bunden af kassen hvis den
skal bruges op ad en væg, det sender også kassen længere ned
i rummet.

3
2
Ill. 4-1

Side 28

Bevægelse: Ned og frem (i to trin)
Vurdering

1

Kassen kommer til brugeren, virker mekanisk, men måske svært
at forstå for brugeren der kan stå i vejen for bevægelsen. Det kan
være en udfordring at løse den teknisk
Forslag
Det kan nok gøres i en bevægelse. Kassen skal måske tippe i en
eller flere retninger så det er lettere at komme til indholdet.

3
2
Bevægelse: Glidende ned og frem (i en bevægelse)

1

Vurdering
Bevægelsen er elegant og kassen bliver præsenteret for
brugeren. Den skal placeres med den rigtige side mod muren
Forslag
Kassen kan tippes når den er nede måske frem for at fortsætte
bevægelsen, men eventuelt også til siderne. Ved at den kan
tippes til siden bliver den lettere at bruge i et lille/kompakt rum.
Den skal måske bevæge sig mere lige ned i starten for at det kan
lade sig gøre.

2
Bevægelse: Skråt frem (i en bevægele)

1

Vurdering
En meget indvaderende bevægelse, den indtager rummet.
Forslag
Den skal nok lige ned først før den kan bevæge sig skråt på grund
af de omgivende skuffer. Her kan det være en fordel at den kan
tippes til siderne for at lette betjeningen af den.

2

Ill. 4-2
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Vurdering af åbninger

Åbning: skyde + skyde og drej

1

Vurdering

3

Det virker ulogisk at der er to forskellige måder den åbner på.
Den skal betjenes fra alle sider for at få fyldt alle skufferne.

2

Forslag
Den skal måske vippes mod en af de korte ender for at den
bliver lettere at betjene. Alle rummene bør også have åbningen
i samme højde

1

2
3

Åbning: Hængslet åbning
Vurdering
Tingene falder ud, det er en simpel løsning. Kan ikke svinge ned
fordi skuffen foran er i vejen.
Forslag
Lav et mellemrum mellem de to kasser og skjul det med en
plade, så det ikke kan ses nedefra når den er lukket.

Åbning: wire samling (bælg)
Vurdering
Mellemrummet mellem skufferne skal være større, men vinkling
af kasserne er godt. Wiren styrer det hele så det er et automatisk
system, så det skal vendes rigtigt i forhold til muren og generel
placering i rummet.
Forslag
Der skal være en skinne som holder kasserne på plads ellers kan
deres bevægelse godt blive fyldt med vibrationer og ting falder
ud af skufferne.

1
2
3

1
2
3
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Ill. 4-3

2
8

1
7

12

7

4
10

11

Vurdering
Henvender sig hensigtsmæssigt til brugeren og udstråler
pladsbesparende. Praktisk umulig under loftet. Uhensigtsmæssig
hvis man skal have noget i den sidse skuffe fordi hele trappen
skal foldes ud. Når ikke langt nok ned i rummet.
Forslag

6
1

Åbning: Spindeltrappe

3
9

3

5

2

4

12

9 11

8

Laves til et siddemøbel og bruges til et andet spacecreator
produkt. Der arbejdes videre med måden den åbner sig for
brugeren.

10

Åbning: Sykasse/værktøjskasse
1
2
3

4

Vurdering

5

Overskueligt med mange mindre rum.
Forslag
Den må gerne folde sig ud automatisk, så rummene bliver
fremvist for brugeren. Den skal nok tiltes mod brugeren.

4

1
2

5

3

Åbning: Trappe
Vurdering

1
2

Den åbner sig mod brugeren, men det kan blive svært at komme
i det bagerste rum.

3

Forslag
Den kan tiltes mod brugeren, i en tilpas vinkel hvor tingene ikke
ryger ud.

1
2
3
Ill. 4-4
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Skuffe forslag

Space Creator konceptet fordrer flere typer
af pladsudnyttelse og dermed flere typer
opbevaring. I forhold til brugerundersøgelsen
der er foretaget viste det sig at største delen
af brugerne ønskede at bruge en loftsskuffe
til de ting der sjældent blev brugt så at det
ikke er en daglig brug af skuffen. De nævnte
blandt andet sæson tøj og ting, som sommer/
vintertøj og sommer/vinterdyner. Ved at kigge
i deres klædeskabe viste det sig også at nogle
af mændene havde nogle habitter og skjorter
som de kun bruger ved særlige lejligheder.
Da det er dyrere beklædningsgenstande som
ikke ønskes foldet var en anden form for
opbevaring nødvendig. Det førte til ideen om
en påklædnings skuffe med indbygget spejl som
kan køres ned. I forlængelse af den ide kom
skoskuffen som kan opbevare både mandens
og fruens sko. En mellemting mellem de to kan
bruges til støvler, så de ikke klapper sammen
i anklen. Desuden skal der være en mere
traditionel skuffe hvor foldet sæsontøj og nips
kan placeres i. Nipsskuffen skal muligvis have
inddelinger for at forhindre tingene bliver rodet
sammen, det hjælper også med til at holde
den på plads hvis skuffen tiltes nogle grader
fremad. Tiltningen skal give brugeren et bedre
overblik over hvad der er i skuffen. Den største
udfordring ligger i nipsskuffen som skal bevæge
sig ned i en næsten vandret position for at
tingene i skuffen ikke falder ud.

Undersøgelse af muligheder

Ill. 4-5

Ill. 4-6

Herover ses et forslag til en habit loftskuffe, hvor
der er indbygget spejl

For at finde ud af hvordan skuffens bevægelse
skulle være, blev en systematisk skitsering
indledt. Målet var at finde forskellige måder
skuffen kan åbne sig på. De forskellige skitser
blev herefter taget med til Dolle for at snakke om
muligheder og begrænsninger i de forskellige
koncepter.

Ill. 4-10
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Bevægelses koncepter
De koncepter der blev valgt til videre
bearbejdelse er løsninger hvor skuffen kommer
ned i en vandret position. Disse løsninger
giver nogle andre problemstillinger i forhold
til bevægelsen i forhold til en simpel hængslet
åbning.

skinne + 2 arm

Ill. 4-7

Der blev tegnet forskellige forslag
til hvordan en skinne kan bruges
til at få skuffen til at lave en
horisontal nedstigning.
Nogle af dem var helt enkle
tegninger hvor teksten var lige så
vigtig som tegningen.
Ill. 4-8

Ill. 4-9

En af de muligheder der blev arbejdet på var
at lade lågen agere skinne for skuffen. Dermed
kunne skuffen bevæge sig ned langs lågen.
Den ene ende af skuffen har derfor et hjul som
kører i skinnen. I den anden ende er skuffen
ophængt i en arm der kan bøjes på midten
og dermed optager mindre plads når den er
klappet sammen. For at teste om det er muligt
at styre denne dobbelte bevægelse blev en
legomodel fremstillet. Her viste modellen at det
godt kunne lade sig gøre, eksempelvis ved at
bruge en aktuator. Der var lidt tvivl om hvorvidt
legomodellen kunne bruges til at verificere om
bevægelsen var praktisk mulig. Derfor blev der
fremstillet en lidt større og mere korrekt model
der skulle blotlægge princippets fordele og
problemområder. Denne model viste hurtigt at
både lågen og armen skulle styres præcist for
at løsningen virkede. Selv med en kraftig styring
var det stadig ikke sikkert at løsningen ville virke
i fuld skala. Såfremt løsningen virkede ville den
kræve to aktuatorer, der dels er dyre og fylder
meget i skuffen. Kunden ville simpelthen få
mindre plads til en højere pris.

For at få en forståelse for
bevægelsen blev forskellige
modeller afprøvet både i hånden
og på computeren. I appendikset
ligger en video af et af forsøgene.
Til venstre er det en papmodel på
en opslagstavle.
Til højre ses en 3D model tegnet i
et computerprogram.

Ill. 4-11
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4 arme ingen skinne
En af de muligheder der hurtigt blev opgivet i
starten på grund af sin kompleksitet, blev derfor
taget op til overvejelse igen. Denne løsning
virkede umiddelbart enkel i og med at der bare
var fire arme til at få den ned. Bunden af kassen
er altså samtidig pladen der opfattes som
loftpladen. Problemet er imidlertid at armene
skal arbejde sammen indbyrdes samtidigt med
at de skal være så lange som muligt. Så længe
skuffen skal lige op og ned er der ikke de store
problemer. For at opfylde det første krav, at
kassen ikke må falde ned, blev den bærende
struktur ændret så skuffens ene side kan
hvile på konstruktionen. Dermed får kassen
en anderledes bevægelse, der minder om en
hængsling i den ene ende. Denne ændring
Forskellige løsninger hvor skuffen blev sænket
begrænser armenes bevægelighed meget. vandret ned blev undersøgt
Skuffen skal nu køre den samme rute hver gang
samtidigt med at armene har 20 cm frirum de
kan bevæge sig i. Så for at sikre en ensartet
bevægelse bliver der sat en skinne på i den ene
side igen, men en kortere skinne der kun skal
hjælpe skuffen det første stykke ned.

Ill. 4-14

Ill. 4-13
Efter den mislykkedes legomodel blev små
metalstænger istedet brugt til at undersøge
bevægelsen.

Ill. 4-12

Modellen blev også testet med vægt for at se
hvordan den bevægede sig med vægt på.
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Skuffens bevægelse

Ill. 4-15

Ill. 4-16

Ill. 4-17

Ill. 4-18
For at finde armenes længde og
fæstningspunkter blev en 1:1
model bygget og afprøvet. Den
viste også hvordan bevægelsen
skal være.

For at lette produktionen blev det valgt at
lave 4 af de 8 arme identiske og de andre 4
arme er også lige lange, men med et stop til
forskellige sider. Dermed ofres noget af den
længde skuffen kunne have bevæget sig, men
produktionsomkostningerne mindskes derved.
Der skal være den mulighed at man kan bestille
en ny plade hvis man er så uheldig at ødelægge
eller slå en flig af en plade.

Ill. 4-19
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For at få skuffen til at bevæge sig ned er det
vigtigt at armen kan bevæge sig inden for det
frirum som den har. Armene skal bevæge sig
mellem loftbrædderne og skuffens bundplade.
Da pladsen er begrænset og skuffen både skal
bevæges på langs og drejes, er stængernes
længde og placering yderst vigtig for
bevægelsen. Selvom stængerne hver for sig
kan klare bevægelsen risikere man at de låser
hinandens bevægelse når de er sat på. Det er
derfor vigtigt at se på bevægelsen først og
derefter finde frem til hvor armene skal sidde.
Det er sværest at få siden som hviler på bjælken
til at lave bevægelsen. Grunden til det er at den
først skal små 50 mm på langs samtidigt med
at skuffen tiltes. Derudover er ønsket at gøre
stængerne så lange som muligt for at få skuffen
så langt ned i rummet som muligt. Det kan
være problematisk fordi når skuffen bevæges
mod armen vipper armen op. Når skuffen
vippes bevæges leddet nedad mod skuffens
bundplade. Det er altså i dette snævre rum hvor
de to bevægelser skal udligne hinanden frem
for at forstærke hinanden. Den øverste stang
skal være så tæt på bjælken som muligt fra start
og derefter bevæge sig væk fra bjælken for at få
skuffen fri af bjælken. Det eneste faste punkt på
stængerne er deres forankring i adskillelserne
som ligger 70 mm under loftet og 350 mm fra
bjælken. Stængerne kan ikke bliver længere end
550mm hvis de skal undgå at ramme hinanden
ved at fæstne stængerne til pladen mindskes
noget af presset på siderne

Aktuatorer vs gaspatroner vs fjeder
For at sikre en ensartet og glidende bevægelse
blev forskellige ”motorer” undersøgt. Formålet
med at tilføre en ”motor” til skuffen er at hjælpe
brugeren med at få skuffen op. Brugeren sikres
også en mere ensartet bevægelse hvis der ydes
den samme kraft på elementet hver gang.
I Dolles loftskuffe bruger de en aktuator til at
sænke og hæve loftskuffen. Aktuatoren har den
fordel at den kan holde skuffen på plads samtidigt
med at der ikke skal bruges hjælpemidler som
pinde til at styre den. Ved en kontakt på væggen
kan loftskuffen sænkes eller hæves som hvis
man tænder eller slukker lyset. Både mekaniske
og pneumatiske aktuatorer blev undersøgt i
konceptet hvor lågen fungerede som skinne.
Pneumatiske aktuatorer giver den mest glidende
og støjsvage bevægelse, kompressoren som
driver dem skal dog være et sted og den larmer.
I lejligheder er det vigtigere at den fylder så lidt
som muligt så derfor blev mekaniske aktuatorer
også undersøgt. De kører ikke lige så glidende
og larmer mere under bevægelsen. De er
tilgengæld mere hårdføre og skuffen falder ikke
ned hvis der er strømafbrydelse. Grunden til at
aktuatorerne blev fravalgt er deres høje pris og
den plads de optog i skuffen.
Gaspatroner blev også undersøgt for at finde ud
af om de kunne bibringe skuffen den glidende
bevægelse de yder i kontorstole. Det stod
hurtigt klart at gaspatroner kun yder en kraft
når de forlænges. Gaspatronen skal altså være
udfoldede (længst) når skuffen er oppe og
sammenpressede når skuffen er nede. Der var
ingen umiddelbar løsning på dette problem så
derfor blev gaspatroner også fravalgt.
Her ses en af Dolle A/Ss lofttrapper hvor der er
I Dolles lofttrapper bruger de fjedre til at hive
lofttrappen på plads når den har været foldet
ned. Så selvom deres fjedre har en pludselig
acceleration når lofttrappen når et bestemt
punkt blev fjedertræk foretrukket. Fordelene
ved fjedre er at de ikke fylder så meget og så
er de billigere end de andre løsninger samtidigt
med at de ikke fylder så meget.

brugt fjedre til at trække lemmen på plads.
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Ill. 4-20

Skuffens opbyggelse
Selve skuffen er bygget som en kasse med fire
sider og en bund. Kassen er en praktisk form
at bruge for at udnytte så meget plads som
muligt, da de fleste huse er firkantede. For at
give skuffen optimale betingelser for at bevæge
sig blev de korte sider ikke rette. De korte
sider buer i stedet, dermed kan skuffen bedre
tiltes på plads uden at ramme den bærende
konstruktion eller loftet. Først var det kun den
den side hvor skuffen hviler på konstruktionen
der blev buet. Det viste sig senere at der var
et lignende problem i den anden ende. Begge
sider blev altså buede.

Ill. 4-21
Her ses skuffens forskellige dele.

Korte sider

Ill. 4-22
Den korte side buer for at den kan svinge op på
plads.

De korte siders primære funktion er at sørge
for at tingen bliver i skuffen. Deres sekundære
funktion var at holde afstanden mellem de
lange sider. På grund af den speciele form som
de korte sider har er det ikke hensigtsmæssigt
at producere dem i træ. Derfor produceres
de i fiberforstærket plastik, ved en såkaldt
pulstrudering. Derved kan siderne produceres
som en profil, det vil sige at den form den har
bliver trukket i den ønskede længde. Dermed
kan siderne produceres så de både fæstner i
pladen og så de lange sider fæstnes på de korte.

Lange sider
De lange sider kan udover at hjælpe med at
holde tingene i skuffen også bruges til at fæstne
armene til og så er det her bevægelsen bliver
styret. Bevægelsen styres det første/sidste
stykke af et hjul og en skinne. Hjulet er fæstnet
på de lange sider. Armene var i starten også
fæstnet til skuffen men på grund af bundpladens
større tykkelse blev den foretrukket til denne
fæstning. Et af problemerne var at finde ud af
hvilket materiale de lange sider skal udføres i og
hvilken måde de var fæstet på. Herunder er et
skema hvor forskellige forslag til de lange siders
fæstning er skrevet op.

Ill. 4-23
Den lange side følger den korte sides bue.

Side 37

Fæstning
Skemaet til højre skal vise fordele og ulemper
ved forskellige måder at fæstne siderne på.
Den valgt metode er den længst til højre, fordi
konstruktionen bliver stærkere med færrest
mulige tilføjelser.
Ved at skrue de lange sider sammen med de
korte kan man undgå at bruge lim men nøjes
med skruer hvilket gør det lettere at samle
skuffen på stedet. Samtidigt er det en af de
løsninger med færrest håndteringer.

Skinnen
Skinnen var oprindeligt placeret i modsatte
ende af låsen, men efter at have afprøvet
den på en model viste det sig at det ikke er
hensigtsmæssigt. Skinnen blev i stedet placeret
midt på skuffen dermed
Skinnen har flere funktioner og ved at placere
den på et roterbart led kan det gemmes oppe i
skuffen når skuffen ikke er nede.
Samtidigt får brugeren hjælp til at skubbe
skuffen på plads ved at placere skuffen i
skinnen. Ved placering i skinnen sikres det at
skuffen kommer op på den rigtige måde og
brugeren kan koncentrere sig om at skubbe
skuffen. Skinnen er nødvendig for at en enkelt
person kan skubbe skuffen op på plads og styre
den under nedstigningen.
Skinnen
fungerer
desuden
som
en
sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af at skuffens
lås svigter. I det tilfælde vil skuffen ikke bare
falde ned, men hænge fast i skinnen. Ved at lade
skinnen stoppe på halvvejen tippes indholdet
ud i stedet for at skuffen falder direkte ned.

Billede

Beskrivelse

Siden og bunden
skydes sammen

Siden skrues sammen med skinnen
og glides på plads i
bundpladen

Fræsning

Bundpladen og siden I bundpladen

Antal håndteringer

Afkortning, fræsning (x2) og glides på
plads = 3(4)

Afkortning (x2) ,
sammenskruning
(x4), fræsning og
glides på plads = 4(8)

Tilpasning ved mon- Nej
terin
Fæstnings evne i
Let at fæstne, styrke
forhold til fjederen
af samlingen problematisk

Ja, men minimal

Stabilitet

Tykkelsen på pladen
og en lille tolerance
ved fræsningen vil
være afgørende

Høj forudsat tolerancen på fræsningen
kan holdes nede

Materiale

Træ

Træ + plastik

Lyd ved interaktion
med fjederen

Lav varm

Lav varm

Side 38

Let og holdbar

		

Skema over fæstningsmuligheder

Metalplade bukkes
en gang og skrues
fast i bundpladen

Pulstruderet fiber
plastik glider på
plads i bundpladen

Metalplade bukkes
to gang og glider på
plads i bundpladen

Siden skrues sammen
med et metal beslag
der skrues i bundpladen

Nej

I bundpladen

I bundpladen

Nej

Afkortning, bukning
og sammenskruning
(x4) = 3(7)

Afkortning og glides
på plads = 2

Afkortning, bukning (x2) og glides på
plads = 3(4)

Afkortning og sammenskruning (x4x2)
= 2(9)

Afkortning (x2) ,
sammenskruning
(x6), fræsning og
glides på plads =
4(10)

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Let
Pladen vil måske
deformere over tid

Let og holdbar

Let
Let vil måske rykke
Pladen vil måske
siden skæv
deformere over tid og
blive løs i samlingen

Stedet den er bukket vil være udsat for
yderligere bug og kan
blive ustabilt

Høj såfrem toleren- Lav da foden sikkert
cen på fræsningen og vil ændre form ved
pulstruderingen kan langvarig belastning
holdes nede

Nogenlunde men den Høj, hele strukturen
kan optimeres ved at bærer sammen
sætte beslag på begge
sider af siden.

Metal

Fiberplastik

Metal

Træ + metal

Træ

Høj (metal mod
metal)

Skarp men blød

Høj (metal mod
metal)

Lav varm

Lav varm
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Siden glides på plads
skrues sammen med
de to korte sider
og den anden side
skrues på.
I bundpladen

Let og holdbar

Bundpladens størrelse

Låsemekanismen

Et af de spørgsmål der dukkede op var pladens
størrelse. Den er nødt til at dække for armene
og mekanikken der hjælper til med at hæve
skuffen. Det giver den fordel at man kan sætte
armene fast i bundpladen der er tykkere
end siderne på skuffen. Problemet med en
bundplade der fortsætter ud over kassens sider
er at den er mere udsat og derfor lettere får
skader. Dertil kom spørgsmålet om hvorvidt den
skal fortsætte ud og dække for den bærende
konstruktion eller om konstruktionen skal være
synlig fra rummet. Ved at lade konstruktionen
være synlig nede i rummet opstår der et
markant mønster og hver enkelt loftplade bliver
fremhævet mere. Funktionen træder altså
klarere frem. Det blev valgt at lave en plade
der dækkede konstruktionen ud fra brugernes
ønske om at gøre loftskuffen så neutral som
muligt. Skuffen er så sjældent i brug at chancen
for at der bliver slået en flig af må betragtes som
en kalkuleret risiko.

Låsemekanismen skal placeres således at
vægtfordelingen er god når brugeren skal have
kassen ned. Det er i låsemekanismen brugeren
styrer skuffen i starten af nedstigning og det
sidste stykke under opstigningen. Ud fra det
synspunkt bør låsemekanismen være i midten af
pladen. Men på grund af at der kan være mange
kilo i skuffen, kan det være utrygt at stå under
skuffen mens den sænkes ned. Låsemekanismen
er derfor placeret i den ene ende meget lig en
lofttrappe, så brugeren står foran skuffen mens
den bliver sænket ned.
Det er vigtigt at låsemekanismen er meget let
forståelig og at den ikke optager meget plads
i skuffen. Såfremt skuffen skal låses i begge
ender skal der være to låsemekanismer eller
en lang gennemgående låsemekanisme. For at
sikre noget dybde i skuffen og dermed at der
kan være lidt større ting, er en gennemgående
lås fravalgt. Det er også grunden til at den mere
omstændige nedstigning er valgt, fordi den låser
skuffen bedre på plads. I forhold til kravene
er det vigtigste ønske for brugerne at skuffen
bliver hvor den skal og ikke falder ned.

Ill. 4-24
Bundpladen udgør loftet der hvor skuffen hænger.

Ill. 4-25

Forskellige udkast til låsemekanismen.
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Bærende konstruktion
Den bærende konstruktion består af
modificerede T-bjælker. Bjælkerne bliver
sat op imellem væggene med den korteste
afstand. Beslag fra fiberline bliver brugt til at
sætte bjælkerne op. Bjælkerne skal udføres
i glasfiberarmeret plastik, som det også
forventes at fiberline producere. Afstanden
mellem bjælkerne bliver 128 cm, adskillelser i
træ fæstnes mellem bjælkerne og her sættes
armene fast.

Ill. 4-26

Ill. 4-27
Forskellige placeringer af skufferne blev undersøgt
for at få et roligt og neutralt udtryk.
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Det blev overvejet hvorvidt den bærende
konstuktion skulle bestå af kasser eller bjælker
med adskillelser imellem. Kasserne er lettere at
få ind i lejligheden, men konstruktionen bliver
sikkert tungere fordi der skal bruges kraftigere
dimensioner. Bjælken er svær at få ind i
lejligheden, men konstruktionen optager mindre
plads, hulrummet i bjælken kan udnyttes, og så
kan den saves til på stedet så den passer. Der
skal altså ikke bruges afstandsstyker og lignende

Koncept
På fabrikken

sider skydes på plads og skrues sammen med
den lange side, den anden lange side placeres
Loftskuffen pakkes og sendes fra Space Creator
og skrues sammen med de korte sider.
fabrikken. Her kommer lange profiler af de korte
sider fra fabrikanten, afkortes til den rigtige Armene kommer for sig selv med de små fjedre
længde og pakkes 2 og 2. Armene kommer på. Armene skrues på bundpladen og herefter
fra producenten i Kina, de nittes sammen sættes de på adskillelsen. Tilsidst påsættes de
og fjedrene monteres imellem armene. store fjedre med skuffen halvvejs nede, først i
Bundpladen, de lange sider og adskillelsen den ene ende og så i den anden.
er alle i mdf og de bearbejdes på fabrikken i
Frøstrup, hvor de pakkes sammen med resten
Brug
af tingene til et loftskuffe sæt. Bjælkerne sendes
direkte fra producenten til byggemarkederne, Når skufferne er på plads tager brugeren den
og nogle leveres til Space Creator fabrikken og medfølgende krog som er placeret på en stang
og placere den i låsen på den skuffe der skal ned.
sendes med online ordrene til kunderne.
Den drejes 90° med uret og skuffen tipper ned
mod brugeren indtil den er fri af den bærende
Brugernes oplevelse
konstruktion. Farten styres med krogen og
Når brugerne finder ud af at de har skinnen hjælper til at holde farten nede. Når
brug for plads kan de vælge at gå ind på skuffen når enden af skinnen skal den løftes
hjemmesiden SpaceCreator.EU. Her vælger af og det sidste stykke ned. Her kan brugeren
de den undergruppe der hedder ”Løsninger tage det der er i skuffen eller ligge noget andet i.
til lejligheder”. Her kan de så taste målene på Herefter placeres skuffen i skinnen igen og ved
deres rum ind, og hvor meget plads de har brug hjælp af stangen skubbes den på plads og låses.
for. Herefter kan de så vælge at bestille online
eller printe oversigten ud og tage den med i det
lokale byggemarked, hvor de så henter det de
skal bruge.
De bærende bjælker kommer i forskellige
længder der kan saves til hos den enkelte eller i
byggemarkedet. Det er vigtigt i den forbindelse
at være opmærksom på at væggen ikke
nødvendigvis er helt ensartet, afstanden kan
derfor variere.
Ved installationen bruges beslagene som
skabeloner til at bore huller i bjælken, herefter
sættes beslagene op, i den ene side og bjælken
fastgøres. I den anden side sættes beslaget fast
på bjælken og den flyttes op hvor den skal være
og beslaget sættes fast. Beslaget og bjælken
spændes helt sammen og adskillelserne sættes
fast med beslag. På adskillelserne er skinnen
og beslagene til armene allerede monteret.
Herefter bores der huller i bjælken til krogene
der holder fjederen(tegning med en krog inden
i en anden). Når hele konstruktionen er sat op,
begynder arbejdet med at samle skufferne. En
lang side placeres på bundpladen og de to korte
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Adskillelse
Bjælke

skinne

Arme

Kort side
Lang side
Bundplade

Skuffen nede
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Ill. 5-1

Konceptdetaljering
Materialer

binde glasfiberen sammen bruges Vinylester der
er en polyster med gode termiske egenskaber
samt god slagfasthed udmattelsesegenskaber.
Et alternativ med bedre brandhæmmende
egenskaber er fenol, men det forventes ikke
skufferne skal være mere brændhæmmende.
Det kan vise sig at det er nødvendigt til den
bærende konstruktion.

Loftpladen er af medium dencity fiberboard
(mdf) der måler 700mm gange 1296mm. Der
fræses fire spor i pladen hvor siderne passer i,
derefter laves der en skrå affasning på kanterne
(ned mod gulvet). Endelig males pladen hvid
på undersiden. Mdf har den fordel at det
dæmper lyd bedre end eksempelvis krydsfiner
eller massivt træ. Grunden er at mdf består af Til armene og de tilhørende beslag vil det være
kortere sammenlimede fibre (savsmuld) der gør dem Dolle A/S bruger i dag eller eventuelt
at mdf absorbere lyden.
nogen der afviger lidt, men fra samme
underleverandør. Det samme gør sig gældende
Adskillelserne og de lange sider er ligeledes i
for fjedrene.
mdf fordi det er let at bearbejde og vidt udbredt
i møbelindustrien. Mdf har en vægt på 750 kg /
m3 Så for at finde vægten på mdfpladerne skal Fjeder
rumfanget af pladerne findes.
Dolle bruger allerede flere forskellige fjedre i
deres produktion, derfor blev en af de fjedre de
Adskillelse: 0,018 m × 0,19 m × 1,28 m =
allerede bruger valgt til den stor fjeder.
0,04378 m3 × 750 kg / m3 = 32,835 kg
Den fjeder der er valgt har en forspænding
på 90 Newton og en fjederkonstant på k =
Lang side: 2(0,044 m × 0,13 m) +
3,033 Newton/meter [N/m]. For at finde dens
(0,912 m × 0,174 m) + ½ (π × 0,132 m) =
trækstyrke bruges Hook’s lov der siger at F = -k ×
y hvor F [N] er kraften og y [m] er forlængelsen
0,196674 m2 × 0,012 m = 0,00236 m3
af fjederen.
Bund: 0,028 m × 0,698 m × 1,246 m =
Forlængelsen af fjederen udregnes ved hjælp af
3
pytagoras’ ligning for en trekant a2+b2=c2 hvor
0,024352 m
a og b er de to korteste sider i en retvinklet
De to tal ligges sammen og ganges med 750 kg/ trekant og c er den tredje side der forbinder
m3
dem. I hviletilstand er fjederen 0,35 meter
0,00236 m3 + 0,024352 m3 = 0,07 m3 × 750 kg / a = 0,05 meter og b = 0,40 meter
m3 = 20,034 kg
derfor får vi:
De korte sider og den bærende konstruktion
2
2
skal produceres af Fiberline, og består af c = 0,052 + 0,42 => c = 0,1625 => c ≈ 0,403
glasfiber armeretplast. Fordelen er at det meter
kan bearbejdes med håndværktøj hvor der er
Forlængelsen er altså:
påsat en diamantklinge (sav) eller et diamant
bor (boremaskine). Fiberline producere også 0,403 – 0,35 = 0,053
beslag til deres konstruktions elementer, der
kan bruges som skabeloner når der eksempelvis Forlængelsen sættes ind i formlen sammen med
skal bores. Glasfiberarmeret plast har den fjederkonstanten
fordel at det er let og produktionsmetoden gør
-3,033 [N/m] × 0,053 [m] = -0,160749 [N]
at det er enkelt at lave profiler, i et højt antal.
Fiberline bruger en pultrudering der minder om Minusset fortæller at fjederen forlænges,
en ekstrudering, men hvor der trækkes i stedet så det fjernes og de 0,16 Newton ligges til
for at skubbe materialet igennem formen. Til at
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forspændingen på 90 N
For at finde den vægt som fjederen trækker er
vi nødt til at omregne Newton til kilo
Newtons anden lov siger at kraften er lig massen
gange tyngdeaccelerationen, det vil sige at
F [N] = m [kg] × g[m/s2] => m × g= k × y <=>
m = k × y/g
m [kg] = 90,1607 [N] / 9,81 [m/s2] =>
m = 9,191 kg
De 9,191 kilo ganges med 2 fordi der er to fjedre
der påvirker skuffen. De to store fjedre trækker
altså med 18,382 kg
De små fjedre har en forspænding på 6 Newton
og har en vandring på:
Ill. 6-1

142mm – 83 mm = 59mm = 0,059 m
Fjederkonstanten er 0,890 [N/m] så det sættes
ind i formlen der blev brugt tidligere og det
giver:
F = -0,890 [N/m]× 0,059 [m] => F ≈ 0,0525 [N]
Det ligges til de 6 Newton og sættes ind i formlen
for beregning af massen
m [kg] = 6,0525 [N] / 9,81 [m/s2] => m = 0,617 kg
Det tal ganges også med 2, så de små fjedre
trækker 1,234 kg
Fjedrene trækker altså næsten vægten af
mdfpladerne, så det brugeren skal løfte er
vægten af de korte sider og indholdet.
Databladene
appendikset.

for

fjedrene
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kan

findes

i

Et kig ind i skuffen hvor alt er pakket tæt sammen.

Låsemekanisme
Låsemekanismen er cirkulær udfra et
interaktions syn. Det er vigtigt at kunne se om
skuffen er låst når man står på gulvet og kigger
op. Det fordrer en visuel inspektion af skuffens
sikring eksempelvis inden man ligger sig til at
sove under den. Derfor drejes skuffen en kvart
omgang for at låse den op.
Selve låse mekanismen åbnes og låses ved
hjælp af en stang med en special designet
krog. Det kræver en ekstra del til skufferne
som skal opbevares for sig. Stangen er tænkt
som et hjælpemiddel til dem der ikke kan nå
underkanten af skuffen (se antropometri side
24 og 25). Efter at have set på og snakket med
lofttrappe brugere blev det overvejet at låse
skuffen op med fingrene. Denne løsning er til
folk som kan nå op til underkanten af skuffen

og ikke gider at finde pinden. Ud fra det
synspunkt bliver skuffen mere tilgængelig for
en del af brugerne. Skuffen er dog ikke tænkt
som en opbevaring af hverdags ting så det er
ikke så vigtigt at den er let tilgængelig. Det er i
højere grad vigtigt at en stor del af den voksne
befolkning kan bruge den og at den er låst
forsvarligt. Der er også tvivl om hvorvidt det
er forsvarligt at lade brugeren bære skuffen
i to fingre. Så for at mindske muligheden for
brækkede fingre er løsningen med at åbne med
fingrene fravalgt.
Krogen skal sættes i låsen, i samme retning som
låsen åbnes. Når skuffen så skal lukkes så skal
krogen ud i modsatte retning af oplåsningen,
derved sikre man at man ikke risikere at åbne
låsen når man fjerner krogen. (tegneserie af
funktionen evt. hele scenariet)

Ill. 6-2
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Krogen skal have en vinkel så brugeren kan
stå foran skuffen og betjene den. Derved står
man ikke under skuffen mens den sænkes ned.
Ligeledes vil det være en fordel når skuffen skal
skubbes op at man kan skubbe skuffen i dens
bevægelses bane. Hullet i låsen er 90 grader
fordi krogen så kan blive længere og dermed få
en større flade at hive i. 90 grader giver også et
roligt udtryk og gør det lettere at ramme hullet
fordi det bliver større. Længden/vinklen på
krogen bliver 80 grader fordi der så er plads til
at få krogen i hullet.

Plads i skuffen
Skuffen kan indeholde
2(0,03 m × 0,13 m) + (0,912 m × 0,174 m) +
½ (π × (0,13 m)2 ) =
0,965234 m2 * 0,551 m = 0,531 m3
En flyttekasse kan indeholde:
0,4m*0,4m*0,6m=0,096m3.

Så for at finde ud af hvor mange flyttekasser
3
For at sikre et minimum af vedligeholdelse er der 0,531m er dividere jeg de to tal:
valgt en kardanaksel til at overføre momentet
0,531:0,096=5,5 flyttekasser.
fra låsemekanismen til låsen. Kardanaksler
er tungere og har et større energitab end Pladsen er selvfølgelig fordelt anderledes og
eksempelvis et kædetræk. Låsemekanismen der er kun 174 mm til skuffens øverste kant. Så
skal dækkes for at undgå noget hænger fast i der kan ikke være ting der overskrider denne
tænderne både ved kædetræk og kardanaksel. størrelse, men med længden og bredden på
Kardanakslen kan man nøjes med at dække ved skuffen kan der alligevel være store ting i
tandhjulene, men for helhedens skyld dækkes skuffen.
alt mekanikken ved låsemekanismen. Derved
interagere brugerne kun med låsen som de
kender det fra eksempelvis en dørlås.

Ill. 6-3
Skuffen kan fyldes med alt fra sko
til dvdfilm, det vigtigste er at de
ikke overstiger højden på siden.
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Ill. 6-4

Konklusion
Projektet er ikke endt med en loftskuffe, men et Gruppe vs enkeltmands
koncept der er på vej mod en prototype.
Dette
projekt
er
udarbejdet
i
en
enkeltmandsgruppe,
i
modsætningen
til
normen
Skinnen skal bearbejdes yderligere. Der skal
også fjernes lidt af adskillelsen så der er plads til her på studiet hvor de fleste projekter er et
beslagene. Det er noget af det der skal arbejdes resultat af gruppearbejde. Det har resulteret
i nogle vanskeligheder da det har krævet en
videre med.
anderledes arbejdsgang. Fordelene ved gruppe
Det er ikke helt klart om en loftskuffe er et arbejdet er at der altid er nogen til at give
møbel eller om det er en sænkning af loftet. feedback og vurdere de forslag der kommer
Det er skal undersøges nærmere, og muligvis frem. Ved at være i en gruppe er man forpligtet
skal der sendes en forespørgsel til erhvervs- og overfor andre, hvilket kan være en motivator for
byggestyrelsen om hvordan de kategorisere en at holde tempoet. Det er også lettere at belyse
loftskuffe som den der er produktet af dette problemstillingerne fra forskellige perspektiver,
projekt.
fordi gruppemedlemmerne kan have forskellige
perspektiver.

Reflektion

Ulemperne kan være at diskussioner trækker ud
Reflektionen er inddelt i flere dele tildels fordi eller løber ud af et sidespor. Der kan også opstå
dette har været et enkelmandsprojekt.
splid i en gruppe, men med en god leder er det
alligevel muligt at opnå et fælles mål.

Proces
I retrospekt har der gennem designprocessen
været for få beslutninger. Der har været
forsinkelser på grund af forventninger om at
komme frem til bedre løsninger. Ved at ændre
nogle ting sent i processen har det været
nødvendigt at ændre andre ting som har givet
et bedre resultat, men også taget ekstra tid.
Det har været en ubevidst handling at selve
designprocessen har været vægtet højere end
nedskrivningen af hvad der er foregået. Dermed
er en stor del af læringen blevet hos designeen
og svær for andre at tilegne sig. Antallet af
forskellige medier og steder hvor viden er blevet
samlet kunne godt have været mere ensartet
for at sikre ting ikke blev glemt.
Når man ikke har meget erfaring med
enkeltmandsprojekter er det svært at se hvor
projektet skal afgrænses, og hvad der er muligt
at nå. Der kunne også være hentet mere hjælp
fra Dolle, men det kan være svært at afbryde
andre folk midt i deres arbejde for at stille
spørgsål om noget helt andet.

I enkeltmandsgruppen skal den samme person
bære alle rollerne, vedkommende er sin egen
chef, ansat og sparingspartner. Det er i høj grad
et studie i at bevæge sig mellem flere plan.
Det ene øjeblik laver man aftaler og ligger en
tidsplan for forløbet og for derefter at fordybe
sig i teknisk stof. Det lyder meget som gruppe
arbejdet, men gruppearbejdet gør det muligt
at få en aksept på det udførte arbejde fra et
gruppemedlem. I enkeltmandsgrupper kan det
være svært at slippe det man lige har siddet med
fordi man ikke kan få en umiddelbar feedback.
Så istedet for at kaste fokus 100% på det næste
problem, bruger man måske stadig 10% på det
der lige er afsluttet.
I dette projekt har det især været den manglende
feedback, der har været et problem. Problemet
har været at når der var feedback på projektet
blev det nye synspunkt ukritisk forfulgt for at
komme videre. Det har ledt til nogle blindgyder
som der er i alle projekter men nogle af dem
kunne være undgået med en mere kritisk
tilgang, og en tro på udgangspunktet.
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Perspektivering
Projektet er på nuværende tidspunkt et koncept,
der skal modnes før den kan sættes i produktion.
I forhold til Space Creator projektet kan det
bruges på hjemmesiden som en katalysator for
at få gang i diskussionerne og vise mulighederne
i Space Creator. Dermed giver det Dolle en
mulighed for at teste om der er et marked for
denne slags produkter. Det næste skridt er at få
bygget en prototype for at se hvordan systemet
virker. Der er uafklarede spørgsmål som vægt
og hvor meget fjedrene reelt hjælper med at
få skuffen op og hvor stabil skuffen er. Der skal
kigges på et lettere alternativ til mdf pladen
som har en stor egenvægt. Løfteprincippet med
stangen er også uafprøvet så det kan sagtens
være et punkt der skal kigges nærmere på
For at konceptet kommer til at virke er det
nødvendigt at kigge på hvordan man får lys
ind i en rum hvor loftet potentielt er dækket af
skuffer. Det kan eventuelt være en mulighed at
gå igang med en skuffe der er 10 cm dybere som
er beregnet til gangarealer hvor lofthøjden kan
sænkes til 220 cm.
Det skal eventuelt også undersøges om armene
kan gøres længere så skuffen kommer længere
ned i rummet.
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