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Introduktion

Ett projektarbete utfört av Caroline Rautio i samarbete med Deva – projektet,
Technichus och Mittuniversitetet Industridesign Sundsvall
Vem är jag?
Jag är 35år och brukade svetsa trappor, en dag bestämde jag mig för att att lägga
svetsningen på hyllan, jag ville ta ett avbrott från verkstadsyrket.
Efter en tid började den kreativa ådran göra sig påmind. Det va dags att testa ett
annat yrke och 2016 sökte jag till Industridesign.
Jag har alltid haft ett intresse för det kreativa jag tycker om att spela instrument,
pyssla och skapa på olika vis. Idag lever jag ut kreativiteten mest genom att
fixa och göra om hemma så som måla om möbler, byta tapeter, lägga golv och
liknande.

Caroline Rautio, Sundsvall, April 2019
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Uppdrag

Vertikal odling är en växande trend och det är trevligt att ha växter hemma, det
ger en känsla av hemtrevnad. Växter bidrar till bättre luftkvalité eftersom de
genom fotosyntesen suger i gifter som finns i våran inomhusluft och samtidigt
producerar de syre. Växter önskar vatten och ljus för att överleva och för att
fotosyntesen ska fungera.
I mitt arbete har jag fokuserat på växten och dess behov av vatten. Jag har också
tagit hänsyn till DEVA-projektets mål att endast använda sig av organiska
former.
Jag kommer att tillverka två till tre vertikala odlingslösningar i organiska former
som kommer inneha självbevattnings system.

Projekt

Mitt examensarbete kommer att ingå i ett forskningsprojekt.
Forskningsprojektet heter DEVA som är en förkortning på design, energi, växter
och atrium.
På Technichus i Härnösand kommer två konferensrum ställas iordning efter
särskilt valt koncept. Det ena rummet inreds till ett traditionellt konferensrum,
med rektangulära bord och andra vanliga föremål i geometriska former.
Det andra rummet inreds till ett DEVA-rum med växter och föremål med
organiska former. Rummen kommer, förutom att förmedla DEVA-konceptet
i utställningen, kunna användas som studiemiljö och konferensrum. De kan
också användas av MIUNs projektdeltagare för forskning.
Fysiska mätningar, som exempelvis luftfuktighet, syremättnad, föroreningar
och/eller stress, kommer att kunna göras av besökarna.
Eftersom DEVA-konceptet innefattar växter, organiska former och luftkvalité
valde jag att gå efter det och kombinerat med estetik och funktion ta fram en
modul för vertikal odling med målet att modulen blir estetiskt tilltalande, inger
lugn och anpassas för att fungera i DEVAs konceptuella konferensrum.
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Förväntat resultat

Mitt förväntade resultat är att skapa en visuellt attraktiv vertikal odlings
anordning.
Som designer vill jag ge vertikal odling funktion och formkvalité. Det ska inte
bara vara praktiskt utan estetiskt tilltalande. Ett smycke att sätta på väggen.
Produkten ska inneha organiska former.
Den här rapporten är en del av resultatet. En muntlig presentation på
Mittuniversitetet i Sundsvall samt en kortfattad presentation och utställning
på Kulturmagasinet i Sundsvall kommer äga rum i slutet av maj. Slutmodell,
visitkort och plansch kommer att göras för utställningen på Kulturmagasinet.
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Sammarbetspartner
Om DEVA
DEVA är et forskningsprojekt som drivs av Lena Lorentzen och Lars-Åke Mikaelsson. Lena och Lars-Åke forskar om växter i
inomhusmiljö. Dom har skrivit ett avsnitt i en bok som heter Hålbarhetens många ansikten. Lars-Åke jobbar på Universitetet i
Östersund och Lena är professor och jobbar på Mittuniversitetet i Sundsvall. Genom att få delta i utställningen på Technicus ämnar de
forska om växters påverkan på inomhusklimatet. Dom kommer även studera vilken påverkan växter och organiska former kan ha på
människor och om det påverkar stress. I sitt kapitel i boken Hållbarhetens många ansikten pratar Lena och Lars-Åke bland annat om
sjuka hus sjukan och vad som forskats fram kring växter som luftrenare. Det var när de skrev detta kapitel som DEVA växte fram.
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Om Technichus
Technichus grundades 1998 och är ett science center som riktar sig till personer i alla åldrar. Technichus vill främja mittsverige
regionens utveckling genom att visa intressanta fenomen genom interaktivitet, genusperspektiv och estetik och dom vill vara ett stöd
för alla skolformer när det gäller naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Technichus är en mötesplats för olika samhällsaktörer
som näringsliv, forskare och skola och dom har ett samarbete med Mittuniversitetet som rör lärarutbildning och forskning om
lärande. Den fasta utställningen är interaktiv och tanken är att öppna upp för egna upptäckter och instinkter.
Jag åkte för att besöka Technichus och fick en rundtur genom byggnaden. Det fanns väldigt mycket intressant som väckte ens
nyfikenhet och man ville testa och utforska.
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Analysfas
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Stress

Hypotalamus uppfattar hot och hypofysen skickar
en signal till binjurarna som i sin tur skickar ut ett
hormon som heter kortisol. Kortisol ökar pulsen och
blodtrycket.
”Fight or flight” är en process som behövs för att
överleva en verklig fara, en funktion som använts
sen man levde på savannen. (Efter tio, 2019)
Stress kan vara en bra grej. Även om man idag
i vårt samhälle inte särskilt ofta behöver kämpa
fysiskt för att överleva så kan man ha användning
av stresspåslag i sammanhang där man kan behöva
extra kraft för att klara av uppgiften som inför
en tävling eller om man ska hålla ett föredrag
tillexempel. Hur man uppfattar en situation är
väldigt individuell, det vill säga att en situation som
någon upplever stressig kan en annan uppleva som
trevlig. Hur man reagerar på en situation beror ofta
på tidigare upplevelser och personlighetsdrag.
Sociala krav bidrar till stressade situationer, det kan
handla om för mycket att göra i skolan, på arbetet,
privatlivsrelaterade orsaker eller sociala krav som
man upplever att man inte klarar att leva upp till
och det som upplevs som allra mest stressande är
krävande situationer som man har lite kontroll över
och som man känner sig ensam om att hantera.
(Berglund Friberg, 2019)
När stressen blir för påtaglig kan man drappas av

depression och utmattning. För att förebygga, ta sig
ur eller komma tillbaka efter utmattningsdepression
finns det några saker som man rekomenderas göra.
Det handlar till exempel om att pausa saker, ta
mikropausar, förändra sin livsstil och vara vaksam
på tidiga tecken som irritation, sömnsvårighet och/
eller tappar minnet.
Man bör kolla över sin livsstil och om man upplever
att man har för mycket för att hinna med sig och
vardagen känns för stressig bör man ta bort något.
Har man redan ett speckat schema ska man vara
försiktig med att försöka trycka in mer även om det
handlar om ett träningspass. Träning är bra men det
ska inte bli en stressfaktor.
Sömn, fysisk aktivitet, prioritera, pausa, ta
mikropauser och korta semestrar kan förebygga
stress och utmattning. Vila kan sänka nivån av
kortisol. Mindfullness är ett sätt att slappna av.
Springa tre gånger i veckan 30-45 minuter per
gång är lika effektivt som antidepressiva mediciner.
Gå 5 minuter sänker kortisolnivån. Idag vet man
att vara ute i naturen sänker kortisolnivån. Det är
alltså väldigt fördelaktigt att unna sig en 5 minuters
promenad ute i naturen.
Om möjlit, ta en liten promenad, sätt dig på en sten
och ta in upplevelsen att vara omgiven av naturen.
(Efter tio, 2019)
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Nuläge

90% Inomhus

I det industriella samhället har betydelsen av
inomhusluftkvalité blivit allt mer intressant. I
industriländer uppskattas människor tillbringa runt
90% av sin livstid inomhus.
Vi vistas hela 90 procent inomhus. Vi vistas inomhus
när vi är hemma, på kontoret och/eller på skolan och
i fordon. På kontor och skolor kommer den största
delen luftföroreningar genom koldioxid eller från
byggmaterial i lokalerna och det krävs inte mycket
för att vi ska uppleva miljön som ofräsch, bli trötta
och prestera sämre. Dålig luft kan även bidra till
astma och allergier. (Andresen, Lidén and Nyhlén,
2017)
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Fotosyntes

Växter och alger bildar glukos av koldioxid och
vatten, restprodukten blir syrgas. Dom behöver även
energi i form av ljus för att fotosyntesen ska fungera.
Med hjälp av koldioxid, vatten och ljusenergi
tillverkar växter sin egen näring och det är den
processen som kallas fotosyntes.
Processen går till så att växten tar upp koldioxid ur
luften, vatten ur marken och energi ur solljuset. Av
detta bildar den glukos som används som byggstenar
när den växer och som energi för sina livsprocesser.
Syret som bildas som restprodukt i processen släpper
växten ut i luften som vi i vår tur andas in.
Fotosyntesen är nödvändig för livet på jorden.
Växter behöver glukosen som de bildar för att växa
och för att lagra energi. Djur och svampar behöver
både glukosen och syret som växterna bildar för att
kunna leva.
Eftersom fotosyntesen minskar mängden koldioxid
i luften minskar den också växthuseffekten. Det
innebär att temperaturen på jordytan är lägre än den
skulle ha varit utan fotosyntesen. (NE, 2019)
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Vanliga miljögifter

Bensen är ett aromatiskt kolväte som är mycket
spritt och släpps ut i luften genom bl.a. brandrök,
avgaser, industriutsläpp och rökning. Bensen ger
direkt illamående i högre koncentrationer, men är
framförallt säkerställt cancerframkallande.
Formaldehyd är en gas som kan avges från
byggmaterial som spån och/eller plywood-skivor,
tyger, tapeter, möbler och cigarettrök. Utsätts
man för påtagliga mängder formaldehyd kan
det ge irritation och illamående, och på längre
sikt är det allergiframkallande och misstänkt
cancerframkallande
Xylen och Toluen är aromatiska kolväten som kan
avges till luften av bl.a. lim, färger, lösningsmedel
och flamskyddsmedel. Effekten av låga
koncentrationer är inte väl undersökt, men pekar
på att ämnena har en viss cancerframkallande risk.
I höga koncentrationer skadar dom det centrala
nervsystemet.(Schönbeck, 2019)
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Vertikal odling

Vertikal odling innebär att man planterar växter på höjden. Man kan odla
från grunden eller köpa färdiga växter precis som när man använder sig av ett
traditionellt odlingssätt till exempel i kruka eller direkt i jorden. Skillnaden är
bara att man använder sig av exempelvis en vägg istället för markyta.
Vertikal odling kan till exempel användas för att dekorera en vägg eller fungera
som rumsavdelare. En vertikal odlingmodul sparar plats på golvet då den
bygger på höjden istället för på bredden och är med det optimal för mindre
utrymmen som till exempel på en balkong.
För att se vad som redan finns på marknaden samt för att få en prisuppfattning
började jag med att göra en marknadsanalys. Jag började med att kolla runt på
olika nätbutiker. Jag förstod snabbt att de vertikala odlingar som säljs på nätet
idag ofta är av plast eller möjligtvis tyg och har huvudsakligen raka och kantiga
former. Priset varierar ganska mycket men uppskattningsvis ligger de på mellan
500-1300 svenska kronor på nätbutiker idag.
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Odlingsätt idag

Permakultur
Permakultur innebär att man skapar sitt egna ekosystem. Personer som lever efter Permakultur tillämpar
vad de lär från naturen och traditionella bondebaserade kulturer. Dom utvecklar sätt att producera mat,
skapa skydd, samla vatten och så vidare för att tillgodose sina behov på ett ekologiskt vis.
Bill Mollison och David Holmgren myntade termen Permakultur Design 1978 vilket är en sammansättning
av orden permanent och jordbruk och som senare kom att kallas permanent kultur. (Permaculture
institute, 2019)

Hydroponic
Hydroponics innebär att man odlar hydroponiska växter genom att ge hydroponiska näringsämnen i
mineralrik vattenlösning. Man odlar växter utan jord och med lämpliga hydroponiska förnödenheter kan
de växa mycket bättre med sina rötter i vatten istället för jord. Att etablera en hydroponisk trädgård har
blivit ganska populärt bland jordbrukare eftersom det är en hållbar strategi genom minimalt utnyttjande av
resurser och praktiskt taget ingen miljöskada. (Hydroponic, 2019)

Aquaponic
Den enklaste definitionen av Aquaponics är kombinationen av akvakultur (uppfödande av fisk) och
hydroponics. I ett integrerat system växer fisk och växter tillsammans. Fiskavfallet ger en organisk
matkälla för växterna, och plantorna filtrerar naturligt vattnet för fisken. Som tredje deltagare är mikrober
(nitrifierande bakterier). Dessa bakterier omvandlar ammoniak från fiskavfallet nitrit till nitrater. Nitrat är
kväveformen som växter kan ta upp och använda för att växa. Fast fiskavfall omvandlas till vermikompost
som också fungerar som näring till växterna. (Aquaponic source, 2019)
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Biomimik

Biomimik är ett innovativt tillvägagångssätt för att söka hållbara
lösningar genom att efterlikna naturens mönster och strategier där
målet är att skapa produkter, processer och policyer för en hållbar
framtid.
Kärnidén baseras på det faktum att naturen redan har löst många
av de problem som vi både har, kommer att ha och tampas med
idag.
När man ämnar designa produkter, processer och/eller system som
är hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv
genom att använda sig av biomimik utgår man från naturen och
kopplar ihop biologi med design. När man integrerar biomimik
fokuserar man på att förstå, lära av och efterlikna de strategier
som används av levande organismer och ekologiska system.
(Biomimicry, 2019)
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Vision
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Visionen är att bryta en trend där geometriska former, i synnerhet rektanglar
dominerar. En teori är att vi faktiskt blir understimulerade av den avskalade och
sterila miljön vi många gånger väljer att omge oss med.
Grundtanken är att bjuda in naturen genom att använda växter och organiska
former i en installation och med det inge stimulans och skapa en ny trend där
organiska former dominerar. Växter brukar upplevas som ett trevligt tillskott
i interiören och är inte bara inbjudande att titta på utan förbättrar dessutom
luften vi andas in.
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Målgrupp

Målgruppen är besökarna på
Technichus. Technichus är en
mötesplats för alla och hos dom ska
alla kunna ta del av och interagera med
utställningarna.
Technichus önskar väcka intresset för
naturvetenskap och teknik och nämner
barn, ungdomar och vuxna när dom
beskriver sig själva, dom nämner också
olika grupper av samhällsaktörer som
näringsliv, forskare och skola.
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Marknadsanalys
Marknaden för indutriellt producerade vertikala odlingslösningar domineras av kantiga odlingssytem som
endera är tillverkade av plast, filt eller tyg.

Industriellt

Hemmagjort

Däremot när man kollar bland “gör det själv” kreationer hittar man en större variation till exempel
på hur man strukturerar krukorna och vilka materialval man gör men även de flesta hemmagjorda
odlingssystemen tenderar att följa nån geometrisk regel, i synnerhet rektangulära former. Bland
materialvalen kan man se att trä verkar dominera men att man även gärna använder sig av bland
annat glas, ståltråd, nät och plåt. Återbrukning av gamla produkter verkar också vara en trend bland
hemmafixarna.

Jag
Kantigt
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Organiskt
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Bevattning

Jorden ska i de flesta fall vara lätt fuktig, för mycket vatten ska transporteras
bort annar kvävs rötterna och växten vissnar så om jorden redan är blöt bör
man undvika att vattna. Däremot om jorde är hård och torr kan man antingen
vattna oftare eller vattna mer åt gången.
Man vattnar växter med späda och tunna blad oftare medan växter med tjocka/
feta blad inte behöver vattnas så ofta eftersom dessa har en vätskereserv i
bladen.
Om en växt har ett regält rotsystem kan man plantera om den för att på så sätt
reducera bevattningstillfällena
En nyköpt växt har tunnare, finare rötter och mår bäst av att vattnas mer
sparsamt i början annars finns risk att man dränker det sköra rotsystemet.
Blommande växter behöver generellt mer vatten än gröna växter.
Värmen och luftfuktigheten i hemmet spelar en stor roll för växtens behov av
vatten. I ett svalt rum i skugga är avdunstningen från växten betydligt lägre och
växten behöver mindre vatten än i ett varmt och soligt rum i söderläge.
En normalstor kruka brukar i regel vara ungefär 11-13 cm i diameter. Om man
utgår från den storleken samt har i beräkning vilken växt man ämnar vattna kan
man på ett ungefär beräkna bevattningen enligt följande:
En växt som behöver sparsam vattning räcker det att vattna med ca 1,5 dl
varannan eller var tredje vecka.
Behöver växten lagom vattning kan man vattna med ca 1 dl varje vecka.
Har man växter som behöver riklig vattning kan det vara enklast att vattna
dem genom att doppa hela innerkrukan i vatten och låta den stå och dra några
minuter så att jorden blir ordentligt genomfuktig. Det kan man göra en till två
gånger i veckan. (plantagen, 2019)
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Funktionsanalys

Huvudfunktion
-

Kravspecifikation

Ska:

Möjliggöra vertikalodling inomhus (7 plantor per modul)

Bör:

Fungera för vertikalodling

Vara estetiskt tilltalande (enligt DEVA-projektets
hypotes)

Klara miljökrav (fukt, temperatur, näringslösning,
jord)

Nödvändig funktion
-

Hålla växter

-

Vattna växter - Erbjuda bevattning/näringslösning

-

Uppfylla säkerhetskrav (ej orsaka vattenskador, ej strömföra om belysning) - (el och vatten)

Bjuda in till interaktion

Uppfylla standard (VVS)

Vara minimalt underhållskrävande

Ha organiska former

Vara enkel att montera

Fungera i konferensmiljö (DEVA-projektet)

Vara lätt att förstå (manövrering)
Fånga betraktarens intresse

Önskvärd funktion

Skapa lugn

-

Medge belysning

Vara justerbar (höjd, bredd, justerbarhet)

-

Medge fjärrmanövrering

Bör ha ljud- och ljusanpassning

-

Minimera ljudnivå

-

Skapa nyfikenhet

-

Medge interaktion

-

Äga estetik (organisk form, tidlös,

-

Förenkla montering

-

Medge reparation

-

Underlätta plantering

-

Erbjuda på/av funktion

-

Äga livslängd (25år)
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Kreativ fas
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Moodboard
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Produktresa

Det tog sin lilla tid att definera mitt examensprojekt
och det har resulterat i en intressant och lärorik resa.
Från att jag sökte på internet efter bilder på
“organiska former i naturen” för att få en känsla av
vad jag gett mig in på till att plötsligt idé-bomba mitt
skissblock med diverse interiörer med inspiration
från naturen.
Sluligen bestämde jag mig för att jag ville jobba med
en vertikal odlingslösning.
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Workshop
För att bryta mönster och hitta nya influencer
“Kill your darlings”

Under designprocessen har jag utfört tre olika
workshops. Workshop är bra och kul. Det kan ge
idéer, insikt och inspiration. En workshop kan
fungera som en riktig propplösare när man fastnar
i ett projekt och det känns som att man inte riktigt
kommer någon vart.

För att få en uppfattning om vilka förväntningar man hade på Technicus

Den första workshopen valde jag att göra för jag
hade fastnat i en idé och kunde inte riktigt släppa
den även om jag försökte tänka i nya banor.
Deltagarna fick skissa fritt med fokus på gröna
väggar. sedan brainstorma känslor och miljöer. Efter
det fick deltagarna återigen skissa på gröna väggar.
Jag fick nya idéer och inspiration att tänka i nya
banor.
Den andra workshopen ägde rum tillsammans
med mina samarbetspartner i DEVA-projektet
på Technicus i Härnösand. Där idégenererade vi
främst användningsområden för DEVA - rummet.
Jag fick en chans att presentera mitt projekt och fick
en del nya infallsvinklar och inspiration till vad jag
eventuellt skulle komma att arbeta med framledes
Den tredje och sista workshopen bestod av en ren
skiss session. Deltagarna skissade efter tre olika
påståenden. Den tredje och sista workshoppen
gjordes för att idégenerera form och funktion.

För att brainstorma idéer på funktion och utförande
38
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Skalmodell
NW
Skalmodellen ger ett perspektiv på vilken yta som
finns att använda sig av.
Rummet på Technichus är ca 12 kvm. Väggen där
Kelp kommer att monteras är ungefär 3 meter i
bredd och takhöjden är ca 2,5 meter.
Golvet är marmorerad svart sten. Stora fönster
vetter mot nord öst och nord västlig riktning med
Härnösands centrum på ena gaveln och en stor
gräsmatta och lekpark på den andra.

NE

Min vägg
40

Alger
Efter att ha suttit och bokstavligt talat skissat rakt av
från djur och natur föll jag om och om igen tillbaka
på idén av att använda mig av min fasination av
alger. Jag hade en idé som jag inte kunde släppa. Jag
satte mig ner och skissade upp den idé jag hade i
huvudet.
41

Kelp

En alg som gav stort avtryck på designprocessen var
kelpen. Kelp är en brunalg. Den kan bli upp till 65
meter hög. Man kan äta den och man kan utvinna
biogas från den. Den är snabbväxande och kan växa
upp till en halv meter per dag. (Augustyn et al.,
2019)
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Cirkulerande
bevattningssystem

En första idé

En första idé kom under sökningen efter organiska
former i naturen. Jag hade bestämt mig för att hämta
inspiration direkt från naturen och jag sökte mycket
inspiration från bland annat skogen och havet.

Den första idén gick ut på att en vattenpump skulle
trycka ut vatten i slangar som sedan skulle rinna
igenom behållare och därigenom vattna växterna.
Jag åkte till en blomsteraffär och ställde några
frågor. Dock så var det svårt att hitta växter som
överensstämde med resten av konceptet DEVA och
deras tankar om att skapa en bättre innomhusluft
med hjälp av växter som klarade sig utan jord. De
växter jag hade läst om var inte några vattenväxter.

Aquaponic hade fångat mitt intresse och därav
inspirerades jag till att tänka kring flödande vatten
där tanken var att vatten skulle syresättas genom att
det cirkulerade i ett system uppbyggt av slangar och
kupor (behållare för växterna).

Det fanns fler problem som alger, smuts och
kalkavlagringa med mera som också ledde till att jag
valde att gå en annan väg trots att jag gillade mitt
koncept.

Även om jag inte tänkte använda mig av fiskar så
tyckte jag att konceptet - växter utan jord var mycket
intressant. Jag gjorde skissen till höger och min plan
var att jobba vidare på denna idé.
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Test med
PET-flaskor
Det första testet med vatten gjordes baserat på idén
att behållare för växter skulle kopplas samman med
slangar. Sedan skulle vatten med hjälp av en pump
tryckas ut i slangarna för att cirkulera i sytemet och
bevattna alla växter.
Resultatet blev ett misslyckat försök. pumpen orkade
inte trycka eller fylla behållarna som simulerades
med PET-flaskor. Efter att ha diskuterat mina idéer
kom man också fram till att det fanns fler faktorer
som jag missat som innebar att min idé inte var
genomförbar. tillexempel fanns i dåläget ingen
lösning för hur man skulle undvika att vattnet
flödade över om det var öppna behållare.

Test av pumpen

En fråga som började gro var om pumpen klarade
att trycka ut vattnet med det tryck som krävs för att
vattnet ska passera ut i krukorna?
Tryckkapciteten testades genom att ett rakt plaströr på
2,7 meter kopplades till pumpen och hölls horizontalt
samtidigt som man startade pumpen. Vattnet nådde
toppen och rann ut så trycket hos pumpen var det
inget fel på. Den höll vad den lovade.

Jag skrotade idén och började tänka om.
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Skisser

Man tänker bra när man skissar. Till skissbordet
och fundera igen. Ett försök att få en naturlig känsla
för att skissa organiska former. Under den här tiden
kom beslutet att låta växterna stå i jord. Vattenpump
var fortafarnde aktuellt.
Organisk form, självbevattning med hjälp av en
vattenpump och växter i jord.
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Test med sju slangar

Min tanke efter dom två första testen var att jag
behövde få upp trycket i slangarna. Jag tänkte att om
vattnet samlades i ett litet utrymme någonstans innan
det kunde ta sig ut i slangarna skulle kanske trycket
öka samt fördelas ut i alla slangarna.
Nu var det dags att testa kapaciteten på pumpen igen.
Jag hade en idé som skulle testas. Jag hade tänkt om.
I test nummer två hade jag totalt sju slangar och
tanken var att få ut vatten i alla på samma gång och
att vattnet på så sätt skulle ha 7 olika utgångsvägar.
där vattnet kom ut skulle en kruka med växt stå och
på så sätt bevattnas.
Jag använde mig av ett befintligt munstycke.
Modifierade det genom att borra nya hål och täta de
gamla. Tråkigt nog misslyckades även detta försök.
vattnet kom aldrig ut till slangarna.
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Gör om gör rätt

Det som behövdes för att få ett tillräckligt bra tryck
ut i slangarna var att sätta dom så nära varandra som
det bara gick och täta noga.
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En ny konstruktion och ett nytt hopp om att
pumpen ska klara att trycka ut vattnet till alla sju
slangar med så god kapacitet att vattnet skulle nå
ändarna på slangarna. Ett ordentligt vattenflöde var
vad som eftersöktes.
Och äntligen funkade det. Vattnet gick ut i alla
slangar nådde ändarna och flödet var riktigt bra.
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Koppar

Produkten skulle transportera vatten och det
blev bestämt att armaturen skulle byggas upp av
kopparrör.
I Sverige framställs koppar i Rönnskärsverken. En
betydande del av kopparproduktionen kommer från
återvunnet material.
Kopparrör tillverkas av katodkoppar och
kopparskrot. Materialet gjuts efter desoxide
ring med fosfor till runda göt, som varmpressas
eller varmvalsas till rörämnen. Dessa dras sedan i
dragblock till önskad slutdimension, t.ex. 15 × 1 mm
i diameter.
Rör för vatten och värmedistribution är ett stort
användningsområde för koppar. (NE, 2019)
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Användartest 1

Användartest 2

Två kvinnor och en man, över 70år, en med
reumatism och kraftig synnedsättning

INDIKATION FÖR PÅFYLLNING AV VATTEN
En annan tanke var om det skulle behövas någon
indikation som visade tydligt att det är dags att fylla
på vatten. Eftersom tanken med Kelp-konceptet är
att den ska vara modulär och mobil så behövs en
vattenbehållare av lämplig storlek men då behövs det
också någon form av underhåll och vattenpåfyllning

Två barn, en flicka och en pojke, 6år
Tre kvinnor i åldrarna 35-65år, en med misstänkt
artos.

I detta test ville jag veta vilken typ av indikation som
kunde vara lämpligast för att avgöra vattennivån i
behållaren.

PÅFYLLNING OCH ÖPPNING AV SKÅP

Kika genom olika stora mellanrum för att avgöra
vattennivån.

För att eventuellt kunna vidareutveckla behållaren
i foten och för att se om det fanns något som var
möjligt att göra som ett första steg så gjordes ett
enkelt test av öppning av skåp och påfyllning av
vatten i behållaren. Detta gjordes eftersom en tanke
med produkten är att den ska passa lika bra i till
exempel vardagsrummet som i ett konferensrum.

Dom fick även lyssna på olika toner/signaler, läsa
olika textstorlekar och titta på olika ljusalternativ.

Resultat

I användartestet fick deltagarna testa olika
öppningsalternativ. Alternativen var drag, tryck och
vrid. Sen fick dom prova att fylla på behållaren.
Till höger visas exempel på grepp som testades.

Man ville ha tydlig insyn till/i behållaren alternativ
tydlig indikation på behållaren.

Resultat

Lampa var inte nödvändigt och man ville inte ha
nått som låter. Om det akulle inneha ljus föredrog
man ett lågt ljus i form av liten ledlampa.
Personen med synnedsättning kunde tänka sig
att ha nått där man kunde känna sig fram till var
vattennivån var.

Resultatet blev att man önskade någonstans att sätta
in handen. Det skulle vara lätta att dra för samtliga
och det fick inte kräva fysisk ansträngning vid
påfyllning av vatten.

Ljud kunde vara ett alternativ om det plingade till
som ett meddelande kanske men hög signal var inte
önskvärt.
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Modellbygge
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Bas - foten

I basen ska vattenbehållare, pump, timer och annan
teknik som styrs per automatik sitta. Tanken var att
försöka efterlikna kelpens naturliga form och av den
anledningen var grundtanken kring formen på kelpkonstruktionens fot alltid kopplad till stenar och/
eller rötterna på den verkliga kelpen.
Kelpens rötter ligger ovanför jordytan. Kelpen
klamrar sig fast vi stenar och liknande nere på havets
botten.
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Mycket tid gick till att planera vart och hur foten
skulle placeras. Här var funktionen lika viktig som
estetiken. Det fanns en idé om hur foten skulle se
ut och likaså fungera så efter mätningar, tankar och
diskussioner tog så småningom foten form.
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Ställning - kroppen

Kroppen är gjord av kopparrör. Den består av en
mittsektion och sju armar. Kroppen fungerar som
en ledning för slangar och vatten. Slangarna som
testades ihop med vattenpumpen tidigare placeras
inne i kopparrören och har syftet att leda vattnet
upp till krukorna. Om det nån gång skulle komma
för mycket vatten eller om pumpen eller något
annat skulle haverera så att vatten börjar överflöda
är tanken att det ska finna möjlighet för vattnet att
rinna tillbaka till behållaren i foten på kelpen. Detta
av anledningen att vattnet inte ska behöva hamna på
golvet vid ett sådant tillfälle.
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Behållare kapslar
Kapseln agerar växtbehållare och utlopp för
bevattning.
Tanken är att växtbehållaren ska vara delningsbar
och gå att öppna på ett skåpliknande sätt så att
man enkelt ställer in plantan i sin befintliga kruka.
Behållarna är anpassade efter måtten som brukar
vara på krukan man får med när man inhandlar en
planta. Dessa krukor brukar ha mått mellan 11-13
cm i diameter.
Bevattningsutloppet sitter monterat inuti
växtbehållaren och är ansluten till en av de sju
slangarna som går genom stammen upp till
växtbehållaren.
En annan tanke var att integrera belysning men
det togs ett beslut om att avgränsa arbetet till att
fokusera på endast självbevattning som första steg
och är därför inget som visas på bilden till höger.
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En av dom mer tidskrävande
tillverkningsprocesserna var att göra växtbehållarna.
Det var många moment och många till antal att
göra, sju stycken för ett Kelp-system. Det var bökigt
och många av materialen tedde sig annorlunda än
förväntat.
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Slutmodell
En modulär, självbevattnande
vertikal odlingslösning.
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Branding

Till sist önskades det att ge produkten en identitet
genom att ge den ett namn och stil därför gjordes en
jämförelse mellan några fonter som ansågs passande.
Det man eftersträvade var en lyxig känsla.
Typsnitt “Felix Titling” blev det slutliga valet.

Kelp
Felix Titling
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Kelp

Kelp
AR DECODE

Lucida Bright

Kelp

Kelp

Felix Titling

Perpetua Titling MT

Kelp

Kelp

Poor Richard

Rage Italic

Kelp

Kelp

AR BONNIE

Tempus Sans ITC

Kelp

Kelp

Copperplate Gothic Light

Vivaldi

Kelp

Kelp

Kunstler Script

Vladimir Script
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