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 PROSJEKTET 
Dere skal konstruere (tegne og styrkeberegne) et enkelt produkt hvor det er benyttet mest 

mulig av emnets innhold som sammenføyning (sveise-, skrue- og/eller krympe-

forbindelser), akslinger, lager og transmisjoner samt elementer fra mekanikken. 
 

 Det skal være et forprosjekt som skal kunne danne grunnlaget for videreutvikling av 

et ferdig produkt. 

 Det er gruppen som setter opp prosjektbeskrivelsen. Prøv å avgrense problemet. 

 Ta kontakt med leverandører, produsenter etc. for praktiske råd rundt produktet. 

 Hensikten med prosjektet er å få brukt teorien i et praktisk eksempel. 

 Det utføres som et gruppeprosjekt (3-4studenter). 

 Det lages grupperegler og det føres log som viser hver enkelt sin deltakelse. 

 Prosjektoppgaven teller 40% av karakteren i emnet og gis som gruppekarakter. 

 Se: oppgaveskriving 

 Skisser (og evt. formler) tegnes for hånd og skannes. Tegninger utføres med DAK. 

 Det skal leveres Prosjektforslag, Statusrapport og Sluttrapport som alle leveres som  

  en pdf m/navn:  Prosjektforslag-Gruppenr. _  Statusrapport-Gruppenr. _ 

Sluttapport-Gruppenr. _ 
 

 NOEN VIKTIGE PUNKTER SOM RAPPORTEN SKAL INNEHOLDE: 

  - Fremdriftsplan. 

  - Kravspesifikasjon. 

  - Alternative forslag til løsning. 

- Dimensjonering (styrkeberegninger) av viktige detaljer. 

NB! Lag forklarende skisser i forbindelse med beregningene der det er nødvendig. 

  - Noen beregninger utføres også alternativt ved simulering i et dataprogram.  

- Materialvalg med begrunnelse. 

- Angivelse av regler og forskrifter hvor nødvendig. 

- Forslag til valg av produksjonsprosesser, f.eks. sveising, støping, ekstrudering, etc. 

  - Hva er evt. fordeler og ulemper med produktet. 

- Sammenstillingstegning med de viktigste målene som viser valgte løsning. 

  - Detaljtegninger av viktige deler, detaljer, profiler, sammenføyning, etc. 

- Prisoverslag produktet. Materialkostnader, arbeid, innkjøpte deler, etc. Anta priser hvor  

 ikke tilgjengelige. Dette må bli et grovt prisoverslag. 

  - Grupperegler og log. som er underskrevet av alle gruppemedlemmene. 
 

 PROSJEKTFORSLAG m/- gruppemedlemmer, grupperegler, en kort beskrivelse, skisse av 

produkt, forslag til kravspesifikasjon og antatt fremdriftsplan. - Kravspesifikasjon (eksempel) 

Leveres i Fronter innen 22.01.2017 

 EN KORT STATUSRAPPORT, en kort oppsummering av utført prosjekt så langt + hva videre? 

Leveres i Fronter innen 12.03.2017 

 SLUTTRAPPORT Leveres i Fronter innen 23.04.2017 

 KORT PRESENTASJON i klasserom, (ca. 15min.) mandag 24. april 2017

http://materialteknologi.hig.no/sb-hoved.htm#Oppgaveskriving
http://materialteknologi.hig.no/sb-kravspecifikastion.htm
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▸ VEDLEGG 1. Fremdriftsplan, Gantt-diagram 
 

Fremdriftsplan  
Prosjekt  : 

Studenter : 
 

Tids- og arbeidsplan Tema: Dato: Utgave nr: 

Tidsperiode Uke nr.: 

Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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▸ VEDLEGG 2. Eksempel på fremdriftsplan, Gantt-diagram 

 

Eksempel på fremdriftsplan 
Prosjekt  : 

Studenter : 
 

Tids- og arbeidsplan Tema:  Transport av glass fra smelte til produksjonssted Dato: Utgave nr: 

                             Tidsperiode Uke nr.: 

Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                        

Besøke Hadeland Glassverk                        

                        

Utarbeide framdriftsplan                        

                        

Utarbeide problemdefinisjon                        

                        

Innhente informasjon                        

                        

Bearbeide informasjonen                        

                        

Brainstorming                        

                        

Finne alternative løsninger                        

                        

Vurdering og valg av løsning                        

                        

Tegning / Konstruksjon                        

                        

Kontrollberegninger                        

                        

Rapportskrivning                        

                        

Presentasjon                        

                        

                        
 


