
 
  

Vidareutveckling av bagagehylla  

 
 
 
 

DONNA WEI STENBERG 
 

 
 

  

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2008 

 



 

 
 
 
 

Vidareutveckling av bagagehylla 
 

av 
 

Donna Wei Stenberg 
 
 
 
 

Examensarbete MMK 2009: 61 IDE 018 
KTH  Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM 



 
  



 

 
 

 Examensarbete  MMK 2009: 61 IDE 018 
 

Vidareutveckling av bagagehylla 

   
  Donna Wei Stenberg 

 
Godkänt 

2009-01-19 

Examinator 

Priidu Pukk 

Handledare 

Priidu Pukk 
 Uppdragsgivare 

Bombardier Transportation 
Kontaktperson 

Peter Jerregård 

 
Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är ett vidareutvecklingsprojekt som har utförts i samarbete med Bombardier 
Transportation AB. Företaget är en världsledande tillverkare av spårbundna fordon och detta 
projekt behandlar bagagehyllan i deras passagerartåg Regina. Antalet tågresenärer har ökat i takt 
med den ökade miljömedvetenheten vilket har resulterat i hård konkurrens där pris och vikt 
spelar en avgörande roll. Examensarbetet har därför utförts med målet att reducera bagagehyllan 
till både vikt och kostnad. 
 
Fokus i examensarbetet ligger vid förstudie av tidigare dokument kring bagagehyllan så som 
analys av kravspecifikation, inköpslistor, underhållsinformation samt analys av bagagehyllans 
utformning genom studier av ritningar och befintlig hylla. Förstudien har visat på ett antal 
områden med potential för vikt och kostnadsreducering som till exempel alternativa leverantörer 
eller material samt förenklingar av konstruktioner och monteringsmetoder. 
 
Efter analys av ovan nämnda områden för vikt- och kostnadsreduktion har ett antal lösningar 
föreslagits. Dessa har varit byte av leverantörer och förändringar av konstruktionen som 
möjliggör enklare montering och tillverkning samt viss viktminskning. Analysen tyder på att 
inköpskostnader kan reduceras genom val av leverantörer som är specialiserade inom området, 
vilket inte är fallet för alla detaljer idag.  
 
Förändringarna medför reducering av manuellt arbete och antal detaljer för enklare montering 
vid trånga utrymmen. 
 
Resultaten visar på att det finns stora möjligheter till kostnadsreducering av bagagehyllan genom 
att se över alternativa leverantörer, framför allt till produkter där leverantören har en annan 
huvudprodukt än den beställda. Dessutom kan företaget genom reducering av godstjocklek och 
förenkling av detaljer reducera vikt och kostnad för bagagehyllan ytterligare.   
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Abstract 
 
 
This master thesis is a development project carried out in cooperation with Bombardier 
Transportation AB. The company is a leading manufacturer of rail transportation and this project 
is about the luggage rack in their passenger train Regina. The number of rail passengers has risen 
with the increased environmental awareness which has resulted in tough competition where price 
and weight plays a crucial role. The thesis work has been carried out with the goal to reduce the 
luggage rack in both weight and cost.  
 
The focus of the thesis project lies at the study of earlier documents on the luggage rack such 
that analysis of specifications, purchase lists, maintenance information and analysis of the design 
of the luggage rack. Understanding of the construction was gained through studies of drawings 
and the existing shelf. The study has highlighted a number of areas with potential for weight and 
cost reduction, such as alternative suppliers or materials and the simplification of structures and 
assembly methods.  
 
After analysis of the above mentioned areas for weight and cost reduction, a number of solutions 
were proposed. These have been; change of suppliers and changes in design that allows easy 
assembly and manufacturing, and some weight reduction. The analysis indicates that purchasing 
costs can be reduced by the selection of vendors that specialize in the field, which is not the case 
for all details today.  
 
The changes involve the reduction of manual work and the number of features for easier 
mounting of screws in tight spaces.  
 
The results show that there are significant opportunities for cost reduction in the luggage rack by 
reviewing alternative suppliers, especially for products where the provider has another main 
product than ordered. In addition, the company can reduce weight and costs for the luggage rack 
even more through reduction of thickness for profiles and by simplifying profiles,  
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1 Inledning 
Tåg har genom ökande bensinpriser och miljövetande blivit ett allt mer populärt transportmedel. 
Järnvägsbolag så som SJ och Tågkompaniet skriver båda på sina hemsidor om att antalet 
tågresenärer ökar kraftigt. 

Ökad konkurrens ger en stramare budget som tillsammans med en ökad medvetenhet kring 
miljön gör att det har blivit allt viktigare att tänka på helheten vid konstruktionen av tåg. 
Genomtänkt konstruktion och utformning skapar en positiv känsla av tågresan hos resenärerna. 
Dessutom ger en bra konstruktion lägre kostnader genom lägre vikt och inköpspriser samt 
enklare hopmontering och underhåll. 

Detta projekt kommer att se över konstruktionen av bagagehyllan i Bombardiers Reginatåg för 
att undersöka möjligheterna att reducera denna till vikt och kostnad. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Många produkter har en tendens att inte sticka ut alltför mycket samtidigt som dess behov märks 
tydligt vid avsaknaden av dem. Bagagehyllan är en av dessa produkter. Det är en diskret produkt 
som samtidigt har stor påverkan på intrycket av tågvagnen. 

Många konkurrenter har på senare tid insett vilken skillnad utformningen av bagagehyllan kan 
göra och använder sig av bagagehyllan för att förstärka känslan av en väl genomtänkt och 
modern tågutformning. Det har nu gått över 10 år sedan Bombardier Transportation senast såg 
över utformningen av bagagehyllorna i Reginatågen, se figur 1. Regina är ett passagerartåg som 
genom förändring av interiören kan anpassas till både längre och kortare distanser. 
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Figur 1. Interiör i Reginatåg med bagagehyllor längs med väggarna. 

Den befintliga konstruktionen både väger och kostar mer än önskvärt. Det är lätt att försumma 
påverkan av bagagehyllorna då de inte tar upp en speciellt stor plats i ett tåg. Men med en 
nuvarande vikt på omkring 27 kg för varje hylla ger det i ett helt tåg en märkbar vikt att ta 
hänsyn till, särskilt som extra kilon över målvikten debiteras kraftigt. Målvikten är den totala 
tillåtna vikten för tåget som sätts tillsammans med beställaren. Samtidigt påverkas kostnaderna 
genom hela livscykeln av vikten. Då en lägre vikt ofta innebär mindre material och i vissa fall 
färre delar ger detta i slutändan lägre inköpspriser, driftkostnader och färre arbetstimmar per 
hylla. 

1.2 Mål och syfte 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera kostnadsfaktorer genom hela livscykeln för 
bagagehyllor i tåg. Bagage hyllan i Reginatågen ligger som grund för analysen och det är främst 
denna hylla som resultaten baseras på. Målet med examensarbetet är att genom analys av 
befintlig kostnadscykel för bagagehyllan identifiera kostnadsdrivare och onödiga omkostnader 
kring konstruktionen som sedan kan fungera som underlag vid framtida utveckling av 
bagagehyllor. Resultaten presenteras tillsammans med nya koncept på förändringar.  

1.3 Samarbetsföretag 
Examensarbetet utförs med Bombardier Transportation som uppdragsgivare. Bombardier 
Transportation är en internationellt ledande tillverkare av olika typer av tågutrustning så som 
passagerartåg, lok, drivdon och styrsystem. Företaget utför även tågunderhåll. 

Bombardier Transportation verkar i över 35 länder och har 31 500 anställda. Bombardier har 
över 100,100 spårbundna fordon i drift över hela världen och är tillverkare för bland andra 
Reginatåget som 2006 slog det svenska hastighetsrekordet för tåg. 

Examensarbetet har utförts under avdelningen ”Interior Design”, vilket innebär konstruktion och 
utformning av all interiör så som stolar, bord, golv, innerväggar, bagageställ och bagagehyllor. 
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2 Metod 
Uppgiftens utformning kräver ett grundligt researcharbete och slutar efter konceptfasen. 
Utvecklingsprocessen följer därmed i stora drag de fyra första stegen enligt traditionell 
produktutvecklingsmodell som beskrivs i figur 2 nedan. En grundlig problemanalys följs av 
listande av ny kravspecifikation. Med denna som utgångspunkt har därefter olika områden 
studerats och formulerats i ett antal koncept. 

 

 

Problemanalys 

Kravuppställning 

 

Vidareutveckling 

Koncept 

Figur 2. Utvecklingsprocess för arbetet. 

Projektet kan indelas i problemanalysfas, vikt och kostnadsreducering av befintlig bagagehylla, 
konceptutveckling av lösningar samt rapportskrivning. Dessa beskrivs mer detaljerat nedan. 

2.1 Problemanalys 
Under denna fas har en referensram byggts upp genom litteraturstudier, studiebesök och analys 
av befintlig bagagehylla. Analysen har inneburit identifiering av kostnadsdrivare, viktdrivare och 
komplicerade moment i montering och service. 

Litteraturstudien behandlade dokumentation kring bagagehyllan samt andra krav som påverkar 
hyllan så som standarder och normer. Vid studie av den befintliga kravspecifikationen 
upptäcktes ett antal krav som begränsar bagagehyllans utformning mer än nödvändigt och 
uppdatering av kravspecifikationen utfördes. 

Vid kostnadsanalysen studerades en rad olika aspekter i produktkedjan. Bland aspekter så som 
transport och återvinning har även tillverknings- monterings- och underhållsprocessen 
analyserats. 
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För att få en bra grund att bygga vidare studerades den befintliga bagagehyllan i detaljnivå och 
analyserades med avseende på de olika delarnas, material, kostnad, utformning och tillverkning. 
Detta utfördes genom ritningsunderlag och en fysisk bagagehylla. 

Då en bagagehylla är en relativt komplex produkt med många ingående delar, var ett strukturerat 
arbetssätt nödvändigt under analysfasen. Ett antal produktutvecklingsfilosofier studerades för att 
senare tillämpas som redskap under analysfasen. Dessa filosofier beskrivs närmre under kapitel 
3.1.4 Verktyg för analysfas. 

2.2 Vikt- och kostnadsreducering för bagagehylla 
Med referensramen som bakgrund har förslag på förbättringar och förändringar tagits fram. 
Bland annat studerades möjligheten att reducera kostnaden genom kontakt med alternativa 
leverantörer som kontaktades via telefon och e-post. Möjligheter för viktreducering har även 
utförts genom att undersöka hur reducering av godstjockleken påverkar utvalda detaljer. 

För att kunna avgöra om materialvalet hos bagagehyllan var optimerat användes CES-edupack, 
en materialdatabas. Där jämfördes materialets materialegenskaper och kostnader med alternativa 
material. 

2.3 Rapport och redovisning 
Dokumentation har utförts kontinuerligt under arbetets gång och slutprodukten är denna rapport. 

2.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer att resultera i ett nytt koncept där funktionerna behålls samtidigt som vikt och 
pris för produkten har reducerats maximalt. På grund av projektets tidsbegränsning kommer 
ingen fysisk prototyp att byggas eller beställas. 

Reginatåg finns fortfarande till försäljning vilket ger utrymme att förändra bagagehyllans 
konstruktion till nytt försäljningstillfälle. Men även i de äldre tågen byts bagagehyllorna ut efter 
slitage. För att kunna kombinera en ny förbättrad konstruktion med de ursprungliga 
bagagehyllorna kommer därför den yttre designen att förbli oförändrad vid omkonstruktion. Med 
yttre design menas de ytor som tågresenären kommer i kontakt med både visuellt och taktilt. 

Bagagehyllan finns i två längder, en på 900mm och en på 1845mm. Denna studie kommer att 
utgå ifrån den längre av dessa då en reducering i vikt och kostnad anses tillämpbar på båda 
varianterna. 

Endast överslagsräkningar genom 3D-cad program utförs vid bedömningar av hållfastheter och 
används som ett riktmärke. 

Vid undersökningar av rimlighetsnivåer på inköpspriser har uppskattningar och offerter från nya 
leverantörer använts. Dessa uppskattningar och offerter är baserade på en sammanställning 
skriven efter observationer av den specifika detaljen samt på tekniska specifikationer. 
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För en komplett beskrivning av underhållsfrekvens och information angående underhållet 
kontaktades servicestationer. De kunde dock inte få fram information angående beställning av 
reservdetaljer. Därför används befintliga värden på uppskattat underhåll i kombination med egna 
observationer för att uppskatta frekvens samt tidsåtgång.
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3 Referensram 
För att få en grundlig bild av bagagehyllans uppbyggnad och orsaker som ligger till grund för 
denna konstruktion har en referensram byggts upp. Denna referensram är uppbyggd av bland 
andra tidigare dokumentationer, studiebesök, information från inköpsavdelning och 
servicestationer samt en mer djupgående studie av de ingående detaljerna i bagagehyllan. 

3.1 Litteraturstudie 
För att få en bra grund att arbeta vidare på studerades litteratur kring bagagehyllan i olika former. 
Denna litteratur har bestått av tidigare dokumentationer för bagagehyllan så som offerter, 
kravspecifikationer och standarder. 

Även olika analysmetoder har gåtts igenom för att finna en lämplig metod att tillämpa i detta 
projekt. 

3.1.1 Tidigare dokumentationer 
Befintliga dokument kring bagagehyllan i Regina gicks igenom. Information och dokumentation 
om bagagehyllan fanns bland annat i pärmar och i Bombardiers PDM-system där alla interna 
dokument ska finnas dokumenterade. Dessa dokument innehöll bland annat skisser, ritningar, 
kravspecifikationer och offerter. 

”Produktbeskrivning Bagagehylla och funktionslist” visade på ett överskådligt sätt 
konstruktionens utformning och hur delarna satt i förhållande till varandra. 

”Underhållsinstruktioner för bagagehylla” gav en bra bild kring hur pass komplicerade 
komponenterna var att underhålla. Där visades hur modulluckor och serviceluckor öppnades 
samt hur utbyte av alla detaljer skulle gå till. 

Ritningar kring bagagehyllan finns dokumenterade under artikelnummer för den vanligast 
förekommande bagagehyllan, A1 med artikelnummer 3EST130-697. Alla artiklar under denna 
nivå har studerats för bättre förståelse för detaljernas utformning och sammansättning. 

3.1.2 Befintlig kravspecifikation 
Vid vidareutveckling av en produkt innebär det med stor sannolikhet att kravspecifikationen 
behöver ses över. Den gamla kravspecifikationen ”Regina Requirement Specification 
Luggagerack/Functionlist” finns sammanfattad i bilaga 1 och har analyserats för att identifiera 
eventuella formuleringar som begränsar en vidareutveckling och andra uppdateringar som 
behöver läggas till. 

Analysen av den befintliga kravspecifikationen har visat att en del tillägg och uppdateringar 
behövs för att stämma överens med avgränsningarna som har gjorts för detta projekt. Några krav 
begränsar konstruktionen till endast ett fåtal möjliga utseenden, vilket gör att många koncept 
faller utanför ramarna av den begränsningen.  
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En förändring behandlar belysningen i tåget som i den befintliga kravspecifikationen begränsas 
till att vara ett lysrör snarare än effektbelysning som belysningen egentligen är till för.  

Därför har en uppdaterad kravspecifikation med krav som berör detta projekt listats i bilaga 2. 

3.1.3 Normer, standarder och önskemål 
För att tillmötesgå alla parter så som leverantörer, tillverkare och beställare bör önskemål från 
dessa tas hänsyn till. Normer, standarder och önskemål som förbises vid kravspecifikationen kan 
senare komma att orsaka stora förändringsarbeten vilket innebär stor förlust av resurser. 

Bombardier har ett standarddokument utformat speciellt för bagagehyllan där olika standarder 
för säkerhet och livslängd finns dokumenterat. Dessa kommer att användas som riktlinjer vid 
fortsatt arbete med bagagehyllan och finns sammanfattade i den uppdaterade kravspecifikationen 
i bilaga 2. För mer detaljerad information kring standardtillval, se ”Standard document- luggage 
rack Regina”. 

Olika standarder som bagagehyllan ska klara av är uppsatta av International Electrotechnical 
Commission (IEC) och International Union of Railways (UIC) som är ett frivilligt samarbete 
mellan olika aktörer inom tågindustrin. De standarder som främst påverkar bagagehyllan är 
standarder kring brandsäkerhet och hållfasthet. Vilket gör att bagagehyllan är tillverkad enligt 
UIC-564-2, UIC-566, UIC-567. 

3.1.4 Verktyg för analysfas 
Som ett stöd i analysfasen har företagets riktlinjer för olika produktutvecklingsfilosofier 
tillämpats. Dessa har varit ”Design for Manufacturing and Assembly” (DFM/DFA) och ”Design 
to Cost” (DTC). 

Alla dessa tankesätt syftar till att minimera risken för onödiga arbeten och kostnader. Genom att 
fokusera på dessa tankesätt kan man identifiera varningssignaler för att kunna åtgärda dessa 
problem i tid. Gemensamma nämnare finns i dessa tre synvinklar då reducering av vikt och 
kostnad har en stark koppling till både tillverkningssätt och montering. Områden att tänka på 
under det fortsatta utvecklingsarbetet med bagagehylla efter att ha studerat de ovanstående 
analyssätten sammanfattas enligt nedan. 

Antal detaljer- Kostnader för bland andra konstruktion, produktion och lagerhantering ökar 
snabbt med ökande antal detaljer. Därför har antalet detaljer i bagagehyllan beräknats och 
analyserats för att kunna identifiera möjligheter till förenklingar hos produkten som minimerar 
antalet detaljer. 

Antal fastsättare- Att en konstruktion innehåller många fastsättare innebär att antalet detaljer är 
många samtidigt som kostnaderna för att sätta samman detaljerna ökar. Detta beror på att 
fastsättare tar tid att få på plats och bidrar till fler möjliga problem såsom förseningar på grund 
av sena leveranser/brist på lager eller onödigt komplicerade fastsättningsmetoder. 
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Bearbetning- All form av extra bearbetningar bör tas hänsyn till under konstruktionsfasen då 
dessa kräver mycket resurser och därför bör undvikas i möjligaste mån. Särskild uppmärksamhet 
krävs om de är manuellt utförda då de utöver arbetskostnaden även kan ge kraftiga skiftningar i 
kvalitet. 

Inköpskostnad- Många gånger ligger kostnaden i stora påslag hos leverantören. Detta kan ske då 
leverantören är ensam på marknaden eller om de är oslagbara på andra sätt såsom genom 
kvalitet, snabba leveranstider m.m. 

Komplexitet- Hur komplex en produkt är påverkar i allra högsta grad sammansättningstiden och 
tillverkningskostnaderna samtidigt som de ökar risken för förvirring och fel ihopsatta produkter 
som tar onödig tid från alla inblandade parter. Man bör därför sträva efter att undersöka 
möjligheterna för tydligare och enklare konstruktioner. 

Materialkostnad- Med säkerhetsaspekten i bakhuvudet bör materialkostnaderna ses över. 
Onödigt överdimensionerade detaljer bör undersökas för möjlig reducering av både vikt och 
kostnad. Även materialvalet bör studeras för att kunna avgöra ifall lämpligaste materialet valts. 
Även återvinningsbarheten påverkar kostnaden för materialet. 

Modularitet- För att enkelt tillåta variationer av en produkt är det önskvärt med modularisering. 
Det underlättar för både tillverkningen och sammansättningen då endast de utbytbara delarna 
varierar. 

Monteringsriktning- Antalet monteringsriktningar bör minimeras för smidigare och mer 
ergonomiskt riktig montering. 

Sammansättningstid- Då personalkostnader utgör en stor del av kostnaderna för en produkt bör 
sammansättningstiden studeras. Då detta är en parameter som lätt glöms bort vid konstruktionen 
kan dessa kostnader lätt skena iväg. Det kan uppstå oväntade problem såsom flaskhalsar för 
sammansättningen då detta kanske behöver ske i en specifik ordning eller bidra till försvårande 
av planering på grund av många variabler. 

Symmetri- Ökad symmetri hos produkter bidrar till minskade tillverkningskostnader då 
tillverkning samt inpassning av detaljer underlättas vid montering. 

Standardkomponenter- I alla de fall där standardkomponenter kan utnyttjas, bör man även göra 
det. Standardkomponenter är väldokumenterade och beprövade vilket, utöver tryggheten, ger en 
enklare dokumenthantering. 

Tillverkningskostnad- Valet av leverantörer bör övervägas noggrant. Antalet leverantörer bör 
hållas nere för att minimera administrativa problem. 

9 
 



Underhåll- Konstruktionen och de ingående detaljerna bör kräva så lite underhåll som möjligt, 
men där det ändå behövs, ska det då kunna utföras på ett smidigt sätt. Detta för att bespara tid 
och kostnader. 

Utvecklings-tid/ resurser- En komplicerad produkt kräver många utvecklingstimmar samtidigt 
som resurser går åt till att testa detaljerna. Det tar även en hel del resurser att ändra på en 
konstruktion då det oftast ger följdförändringar. 

Verktyg- Antalet verktyg som behövs för att sätta ihop och montera hyllan bör minimeras och 
kostnaderna för dessa bör ses över noggrant då kostnaderna kring ett dyrt verktyg kan rusa iväg 
och minska vinstmarginalen. 

Vikt- En minskning av vikten hos en produkt som används i många exemplar kan ge upphov till 
märkbara skillnader. 

3.2 Uppbyggnad av bagagehyllan 
Bagagehyllans utformning är komplicerad och svår att förstå sig på endast genom ritningar. För 
att kunna reducera denna till vikt och kostnad utförs därför en utförlig studie av bagagehyllan. 
Aspekter så som skillnad mellan olika artikelnummer, gränssnitt mot vagnskorgen och de 
ingående delarna studeras. 

3.2.1 Allmän beskrivning av bagagehyllan 
Reginatåget har en optimerad bredd för tåg på 3,45m. Detta möjliggör placering av fem säten i 
bredd enligt figur 3 nedan. Bagagehyllorna är belägna längs med hela tågvagnen över alla 
fönsterplatser där utrymmet tillåter och möjliggör förvaring av bagage under tågresan. 
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Figur 3. Bagagehyllan i dess verkliga miljö i 5-sitsiga tåget Regina. 

Bagagehyllan rymmer ett antal olika funktioner så som rullgardin, högtalare, lysrör, PC-uttag 
och upphängningskrokar. Dessa är placerade i bagagehyllan enligt figur 4 nedan. 
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Figur 4. Bagagehyllan med placering av ingående funktioner. (3EST 93-558) 

Tre sammansatta vagnar bildar ett tågset enligt bilaga 3. Beroende på inredning finns det olika 
antal bagagehyllor i vagnarna i två olika längder. I gångar, där utrymmet för bagagehylla är 
begränsat, finns istället en funktionslist med endast rullgardin, högtalare och lysrör vilket ger en 
grundare konstruktion. Sammanlagt består ett tågset av 57st bagagehyllor i två olika längder. En 
rimlig beställning skulle vara 5 tågset, vilket ger nära 300 bagagehyllor med reservhyllor. 
Kostnaderna för detaljerna är därmed beräknade efter dessa kvantiteter. 

Beroende på placering har bagagehyllan sina moduler på olika platser. Detta gör att bagagehyllan 
finns i ett 15-tal varianter med olika placeringar och antal läslampor, högtalare och rullgardiner. I 
bilaga 4 visas bagagehyllan i alla dess varianter. Många artikelnummer som i detta fall innebär 
omfattande logistiskt arbete. 

Bagagehyllans konstruktion är styrt av dess upphängning. Detta skall enligt kraven ske genom 
befintlig c-skena som är integrerad i vagnsväggen. Genom c-skenan sker all el och 
ljudförsörjning genom plinthållare som sitter på förbestämda mellanrum i skenan. Endast den 
bakre kanten på gaveln kommer i kontakt med c-skenan och får därmed inte förändras. 

3.2.2 Detaljbeskrivning av bagagehyllan 
För att få en bra bild av hyllans konstruktion monterades en hylla isär. De ingående delarna 
studerades och analyserades med fokus på vikten och konstruktionen för att avgöra ifall dessa är 
rimliga för detaljen eller inte. 

Då bagagehyllan är komplex har hyllans konstruktion indelats i fyra huvudsakliga delar; 
frontprofil med innehåll, bakre profil, gavel och lastplan. Dessa har sedan analyserats in på 
artikelnivå. 
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Frontprofil med innehåll 

Frontprofilen innehåller funktioner så som läsbelysning, högtalarmodul och möjlighet till 
anläggning för ljudunderhållning. Även tillhörande transformatorer och sladdar med deras 
fastsättning ryms i profilen. 

Frontprofilen har ett tvärsnitt enligt figur 5 och har en längd på 1872mm. Den har en rad 
inbyggda funktioner som spår för skruvar och fästen och sitter infäst mot gavlarna med ett fäste i 
vardera änden. 

 

Figur 5. Tvärsnitt för frontprofil samt ABS-profil och metallfäste. 

Fästena förs in i frontprofilen genom spår som har två uppklippta armar i vardera änden. Dessa 
viks sedan ned för att kila fast beslaget enligt figur 6. Därefter skruvas hela frontprofilen genom 
beslagen fast mot gaveln med hjälp av tre skruvar med två låsbrickor vardera enligt figur 6b. 
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a)  

b)  

Figur 6. a) visar frontprofilens infästning mot gaveln. b) Fastkilning av fästet i frontprofilen. 

I mitten av frontprofilen sitter ett fäste som stöd enligt figur 7a. Detta fäste fästs med två popnitar 
och är därefter gummerat för att inte skava på sladdar i frontprofilen. 

 

I frontprofilen sitter moduler som passas in efter sätesplaceringar. Lösa modulluckor, se figur 7b 
sätts in i utrymmen som inte täcks av högtalarmodulerna eller läsbelysningsmodulerna, figur 8. 
Alla dessa moduler snäpps fast i frontprofilen och tas loss med en bred spade för att inte skada 
konstruktionen. För att undvika oljud mellan de olika modulluckorna och profilen sitter det fyra 
gummitassar på varje lucka. Men i ytterändarna, närmst gaveln används endast två gummitassar 
för att kunna komma i jämnhöjd med gaveln. 
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a)  

b)  

Figur 7. a) Stödfäste för frontprofil b) Bild på modullucka och dess tvärsnitt. 

De olika modulerna är utbytbara och består alla i grunden av kapade modulluckor. Dessa profiler 
byggs sedan på med olika moduler som högtalare eller lampor med tryckknappar, se figur 8a. 
Dessa fästs sedan med passning, skruvar och popnitar fast i modulen. Därefter kopplas behövda 
sladdar in i modulen. 

Halogenlamporna sitter i metallhus enligt figur 8b som har fastnitade svarta plastskydd för att 
dämpa ljus och värme från lamporna. Dessa hus riktar även lamporna i olika riktningar beroende 
på sätesplacering. 
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a)  b)  

Figur 8. a) Läsbelysningsmodul med tryckknappar och belysning för två passagerare. b) 
Läsbelysningsmodul inkopplad i frontprofilen. Bandet mellanmodulerna är kopplat till 

tryckknapparna som syns på framsidan enligt a. 

För att kunna förse modulerna med ström och information går många sladdar igenom denna 
frontprofil. Dessa sladdar fästs med skruvar och buntband in i extruderade gängor i profilen 
enligt figur 9. 

 

Figur 9. Visar infästning av buntbandshållare med en skruv tillsammans med buntband. 

I frontprofilen finns det ett optiskt filter infört. Genom denna ska displayer kunna visa 
platsnumrering och information digitalt. Då dessa öppningar inte används idag maskas med svart 
maskeringstejp för ratt inte läcka ut ljus från halogenlamporna. 

Gavel 

För att hindra att bagaget faller ut längs med tågets färdriktning samt för att hålla upp hela 
konstruktionen finns det två gavlar, figur 3. De två gavlarna är spegelvända gentemot varandra 
och har i den bakre kanten en krok genom vilken hela konstruktionen hakas fast i c-skenan. De är 
tillverkade i solitt, bearbetat aluminium. Dessa gavlar har bearbetade och sedan gängade hål för 
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beslag som håller samman hela konstruktionen. I detaljen finns 8 hål för styrstift och 10 gängade 
hål, (8st M6*8 och 2st M4*8) placerade enligt figur 10. Gaveln har även ett utfräst spår för 
införing av lastplansvinge. 

 

Figur 10. Ritning på gavel (Bombardier, 3EST000202-4405) 

Bakre profil 

De funktioner som ryms i den bakre profilen är en rullgardin för solskydd, lysrör för 
effektbelysning mot tak och ner mot passagerarsätena samt PC-uttag. Den bakre profilen 
möjliggör även ett luftflöde genom bagagehyllan. I den bakre profilen finns en inre profil som 
verkar stabiliserande och tillåter fastsättning av de ingående delarna. 

Lysröret sitter i en armatur som popnitas på plats enligt figur. Till detta lysrör hör en 
transformator som fäst på en metallbit popnitas fast i den bakre profilen. Genom ett hål i den 
mellersta metallprofilen förs sladdarna från lysröret till AC/DC omvandlare. Detta hål är täckt av 
en gummiring för att inte skada sladdarna. Transformatorn till lysröret sitter fast genom två 
skruvar, mutterbrickor och muttrar infäst i profilen. 

Profilen har även funktionen att möjliggöra genomströmning av luft. För att inte mindre bagage 
ska ramla ner bakom lastplanet in i den bakre profilen så finns det ett säkerhetsnät, se figur 11, 
som snäpps på plats. Detta säkerhetsnät har små gummerade vingar för att inte skava och avge 
oljud. 
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Figur 11. Bakre profilen med lysrörsarmatur, upphängningskrok samt infästning i gavel. I botten 

ses skyddsgallret. 

Rullgardinen fästs in i ett beslag på vardera änden som har popnitats på sidoväggarna., se figur 
11.  För att kunna dra ner rullgardinen finns en lädertunga fäst i den nedre kantlisten. Denna 
kantlist fungerar både som tyngd och uppspänning av tyget. I väggpanelen sitter förmonterade 
knoppar, två på vardera sidan om fönstret, en ca 35 och ca 70 cm nedanför rullgardinen. Dessa 
knoppars funktion är att hålla rullgardinen nere genom den nedre kantlisten. Rullgardinen är 
därför konstant fjäderspänd för att kunna hållas stram emot knopparna, se figur 12. 
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Figur 12. Rullgardin neddragen till hälften och fastsatt i knoppar på väggen. 

På undersidan av profilen sitter det även en servicelucka genom vilken man kommer åt alla inre 
delar. Luckan är av extruderad aluminiumprofil där ett upprepat mönster är utstansat. På denna 
servicelucka sitter ett bländskydd fatslimmat med silikon för att undvika bländning av 
passagerare från lysrörsbelysningen, figur 13. För att undvika att serviceluckan faller ner fritt på 
passagerare eller servicepersonal är denna fastsatt med smältlim genom en stålvajer. 

a)  
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b)  

Figur 13. a) Sammansättning av bländskydd som sitter bakom servicelucka. b) Visar 
fastmonteringen av bländskyddet i serviceluckan med silikon. 

I den bakre profilen sitter även ett PC-uttag och olika kontaktdon som sammanbinder modulerna 
med c-skenan. 

Lastplan 

Lastplanet består av en 3 mm tjock aluminiumskiva med två utstickande vingar i kortändarna, 
som utgör en del av fastsättningen genom att föras in gavlarna enligt figur 14. Detta lastplan vilar 
även på ABS-profiler längs med båda långsidorna. ABS-profilernas placering visas i figur 4. 

 

Figur 14. Ritning över lastplanets utformning. 
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På lastplanets undersida sitter två kabelkanaler för genomföring av kablar mellan de olika 
modulerna i frontprofilen och c-skenan vid den bakre profilen. Dessa kabelkanaler är 
fastlimmade mot lastplanet enligt figur 15a. 

Över kabelkanalerna läggs en mjuk ljudabsorbent, figur 15b på 2 cm tjocklek. Denna når precis 
upp till kanten på profilerna. Ljudabsorbenten är tillskuren för att passa runt kanalerna och 
därefter beklädd med spraylimmat flamsäkert tyg. De monteras mot lastplanet med 7 
kardborrband som limmas på plats i båda delarna enligt figur 15. 

 

a) b)  

Figur 15. a) Kabelkanalens position under ljudabsorbenten genom både frontprofil och bakre 
profil. Kardborrbandens positioner på både lastplan och ljudabsorbent samt servicelucka med 

PC-uttag. b) Uppbyggnad av ljudabsorbent. 

3.3 Monteringsprocess för bagagehyllan 
Enligt förstudien av verktyg för analys bör antal detaljer, antal fastsättare, komplexitet, 
monteringsriktning, sammansättningstid, standardkomponenter, symmetri och verktyg studeras. 

För att få mer information kring monteringsarbetet kontaktades en tidigare produktionschef, 
Marion Meier1, som har erfarenhet av monteringsprocessen för bagagehyllan i Regina. Genom 
Meier erhölls information kring beräknat antal mantimmar för sammansättning av bagagehyllan. 
Problem kring monteringsprocessen är enligt Marion dåligt tillverkade delar som behöver 
bearbetas i efterhand och oklara dokument kring processen. 

Efter leverans sätts delarna ihop av två man på 2,5 h vilket ger 5 mantimmar/hylla. Därefter tar 
det en knappt mantimme till för att montera fast hyllan i tåget. 

En uppskattning av 650 kr för varje mantimme enligt Meier ger 3250 kr för enbart 
hopmonteringen av levererade detaljer. Därefter tillkommer kostnaden för uppmontering i tåget 
på ca 650 kr, vilket gör att den slutgiltiga summan blir strax under 4000 kr. 
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1 Marion Meier production manager Bombardier Transportation, kontakt via e‐post,  augusti 2008. 



Monteringsriktningarna för bagagehyllan är många, se figur 16 nedan. Dessutom skruvas det in 
flertalet skruvar med tillhörande låsbrickor och detaljer i olika riktningar i trånga utrymmen som 
frontprofilen.  

 

 

Figur 16. Sprängskiss på bagagehyllan ur Underhållsinstruktion - System Bagagehylla och 
funktionslist 

Funktion och antalet skruvar, popnitar och diverse andra plastdetaljer så som buntband och 
plastskydd har beräknats. Detta för att i enlighet med DFM/DFA sträva efter att minimera antalet 
fastsättare vilket i sin tur reducerar sammansättningstid och komplexitet. Det beräknas finnas 40 
skruvar och 20 popnitar och 20 buntband i en normalt utrustad bagagehylla.  

I beräkningarna ovan är inte skruvar, popnitar och dylikt medräknat i de olika modulerna som 
levereras kompletta. Skulle dessa också tas i beaktande skulle siffran för skruvar vara ca 70st och 
popnitar ca 50 stycken, medan buntbanden ökar till 30 st. Dessutom finns ett 15-tal plastskydd, 
gummiringar och kabelstrumpor som limmas eller träs på. 

Antalet detaljer är omkring ett 40 tal och antal fastsättare är omkring 100 stycken med låsbrickor, 
skruvar, gummidetaljer och muttrar inräknade. 

Konstruktionen av ljudabsorbenten är komplicerad och kräver mycket manuellt arbete. Dessutom 
krävs ytterligare arbete med att fästa dit kardborrbanden. Enligt underhållsanvisningar limmas 
och rullas kardborrbanden på plats genom speciella plastrullar. 
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3.4 Underhåll av bagagehyllan 
Bombardier har en servicehall, Lokverkstaden, kallad ”Lokis” på Finnslätten, Västerås. Denna 
besöktes med anledningen att få möjligheten att se bagagehyllorna i deras verkliga miljö tidigt i 
projektet för att få en bra grund att bygga vidare på. Besöket gav en bra uppfattning kring 
bagagehyllornas verkliga storlek och plats i vagnen. 

En del av kostnaden ligger i underhållet när produkten väl är i drift, dessa utförs på olika 
verkstäder beroende på operatör. För detta underhåll studerades en befintlig 
underhållsuppskattning, Det beräknade underhållet hanterar mestadels de elektriska 
komponenterna så som transformatorer, armaturer, uttag och liknande och beskriver en 
ungefärlig tid och frekvens för utbyte. 

Efter kontakt med Jhonny Martinsson2 på servicestationen i Göteborg har det visat sig att tydlig 
dokumentation kring underhållsfrekvens inte är tillgängligt. Däremot berättade Martinsson kring 
de underhållsmoment som är vanligast förekommande samt problemen kring dessa. 

Vanligast förekommande underhållsarbetet för bagagehyllan var enligt Martinsson byte av 
lysrör, tvätt eller byte av ljudabsorbent samt byte av AC/DC-omvandlare till lysröret. 

Det som enligt Martinsson var mest besvärligt at byta var AC/DC-omvandlaren, då hela 
bagagehyllan behövdes monteras ned från väggen. Även serviceluckan orsakade en del problem 
då den lätt skadade sladdar vid stängning av luckan, vilket innebar merarbete i utbyte av sladdar 
och komponenter. Ljudabsorbenten rengjordes och byttes ut vid behov, vilket kunde variera 
kraftigt. 

Större delen av underhållet kan utföras av en ensam person, men vid utbyte av transformatorn 
behövs två personer då bagagehyllan är stor och väger mer än hanterbart för en enskild person. 

3.5 Inköpskostnader för bagagehyllan 
Artikelnummer för bagagehyllans ingående detaljer identifierades genom företagets PDM-
system. Med dessa artikelnummer kunde sedan kostnaden för de större artiklarna tas reda på 
genom Jörg Berg3 på inköpsavdelningen. Övriga artiklar som inte fanns med på inköpslistan var 
mindre standardartiklar så som skruvar och buntband. En lista på inköpspriser, exklusive moms 
och transportkostnader finns i bilaga 5. Detta ger en total inköpskostnad för bagagehyllan på 
ungefär 12000 kr inklusive standardkomponenter. 

                                                 
2 Jhonny Martinsson Servicechef Bombardier Servicestation Göteborg, kontakt genom 
elefonsamtal den 22 september 2008. t

 
3 Jörg Berg Inköpare Bombardier Transportation AB. 

23 
 



Undersökningar kring övriga kostnader för bagagehyllan har resulterat i figur 17. 
Transportkostnader för bagagehyllan uppskattas enligt Jörg Berg till 1000 Euro för ett tågset 
vilket innebär en kostnad på 200 kr/bagagehylla. 
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Figur 17. Detta diagram visar på kostnadsfördelningen för bagagehyllan. 

Större delen av bagagehyllan är återvinningsbar då den mestadels består av aluminium. Enligt 
SRV’s hemsida behandlas metallskrot utan kostnad mot materialets värde. Blandat och osorterat 
avfall debiteras tonvis, vilket gör att den utslagna summan är liten för varje enskild bagagehylla. 

3.5.1 Inköpskostnad för detaljer 
Analys av inköpslistan utfördes genom att sammanställa alla detaljpriser och därefter studera 
kostnaden för utvalda detaljer för att sedan avgöra om dessa kostnader var skäliga eller ej. I 
tabell 1 nedan visas inköpskostnaderna för de ingående detaljer i bagagehyllan, med undantag för 
mindre detaljer så som skruvar och andra standardprodukter. 
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Tabell 1. Enhetspris (Euro) för detaljer enligt inköpslista från 2005. 
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Enhetspriset är baserat på beställning av ungefär 250 stycken detaljer. Beställningar kan variera 
kraftigt i storlek och därmed ge stora variationer i pris. Analyser kommer att utgå ifrån dess 
inköpspriser.  

De detaljer som ger ett stort bidrag till inköpspriset kommer att ses över. De detaljer som 
kommer att studeras närmare är profiler, ljudabsorbent, lastplan, rullgardin och elektriska 
komponenter.  

Kostnaden hos profilerna ligger främst i verktygskostnader och bearbetningar. Något som märks 
tydligt är att konstruktionen strävar efter att bestå av mestadels dragna aluminiumprofiler vilket 
är ett av de mer effektiva och billiga tillverkningssätten vid extrudering i stora kvantiteter. 
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För ljudabsorbenten utgör det manuella arbetet det största bidraget till kostnaden. 

Inköpspriset för rullgardinen verkar aningen dyrt vilket gör att alternativa leverantörer bör ses 
över. 

Bländskyddet har en komplicerad konstruktion som kan ha påverkat inköpspriset negativt. Denna 
ska undersökas vidare för att se huruvida kostnad kan sänkas genom förenklad konstruktion som 
även sänker tillverkningstiden. 

Ett urval av de dyrare elektriska komponenterna som transistordon, läsbelysningsmodul och 
lysrörsarmatur studerades tillsammans med Stefan Söderlund4, en belysningsingenjör. Stefan 
ansåg att dessa detaljer hade en rimlig kostnad. 

3.5.2 Leverantörer för detaljer 
En studie av de befintliga leverantörernas lokalisation har visat på att alla leverantörer befinner 
sig i närliggande länder enligt tabell 2 nedan.  Språkliga fördelar, bättre överblick och kortare 
leveranstider är anledningarna till att man valt dyrare leverantörer i nordiska länder.  

Tabell 2. Företag med dess produkter och läge. 

Företag Produkt Land 
Mekoprint Profiler och fästen Danmark 
Sifa Lastplan Sverige 
Safeman Ljudabsorbent Sverige 
Faber Danmark Rullgardin Danmark 
Teknoware Elektronik Finland 
FOCON Högtalarmodul Danmark 

 

En anledning till valet av många leverantörer är, enligt studier av andra inköpslistor och offerter, 
tidigare relationer med företagen. Dessa har inte ifrågasatts efter tiden, utan samma leverantör 
har fortsatt användas. 

Ljudabsorbenten, lastplanet och bländskyddet, som alla är bland de dyrare detaljerna i 
bagagehyllan tillverkas av leverantörer som inte har dessa detaljer som huvudprodukt. Detta tros 
kunna höja inköpspriset för detaljerna. 

3.6 Viktanalys av bagagehyllan  
För att studera möjligheterna att påverka vikten på delarna beräknades vikterna för de större och 
påverkningsbara delarna samt detaljer som var stora till antalet, som modulluckorna. Dessa 
omfattade profiler, och även AC/DC omvandlare och rullgardiner. Vikterna på dessa har 
beräknats genom överslagsräkning utifrån 3D-modeller eller genom givna specifikationer och 
sammanfattas i tabell 3 nedan. 
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4 Stefan Söderlund konsult, Solarit AB, kontakt via e-post och möte i september 2008. 



Tabell 3. De tyngsta detaljerna med dess vikter. 

Detalj Vikt, kg
Lastplan 3,9 
Frontprofil 3,7 
Bakre profil 3 
Rullgardin 2 
Gavlar  1,8*2 
Servicelucka 1,1 
Inre bakre profil 0,6 
Läsbelysningsmodul 0,35 
AC/DC-omvandlare 0,2 
Modulluckor 0,13*6 

 

I viktanalysen har endast de större, och därmed mer påverkningsbara delarna för vikten studerats. 
De detaljer där vikten ska försökas reduceras genom minskad materialåtgång är lastplan och 
frontprofil och bakre profil. Dessa detaljer ska studeras för att ge en fingervisning om huruvida 
profilerna i bagagehyllan är överdimensionerade eller ej. 

Gavlarna bidrar mycket till hyllans vikt men förändring av denna ger en stor förändring på den 
yttre utformningen av hyllan och kommer därmed inte att vidareutvecklas. Övriga detaljer anses 
ha en rimlig vikt och utformning.  

3.7 Materialanalys och tillverkningskostnader av bagagehyllan 
Hyllan består av en rad olika komponenter som av naturliga skäl behöver bestå av olika material. 
Större andelen av komponenterna består av aluminium. Dessa delar är komponenter som bär upp 
hela konstruktionen, så som lastplanet och gavlarna, vilket gör att de utsätts för stora 
påfrestningar. 

Efter studerande av materialen och sammansättningen av hela hyllan beräknas omkring 70 % av 
hela konstruktionen bestå av extruderad aluminium. Extrudering av aluminium är en av de mer 
kostnadseffektiva metoderna för tillverkning i stora kvantiteter enligt och är lämplig för 
bagagehyllans utformning. 

Alla profiler är naturanodiserade, vilket är en kostsam, men nödvändig process som enligt 
”handbok för konstruktörer” utgiven av Sapa profiler AB och J&L Annonsbyrå AB (2005 s.106) 
ger materialet korrosionsbeständighet och en beröringsvänlig och smutsavvisande yta. Dessa 
ytskikt blir även hårdare än glas. 

Ljudabsorbenten består av ett melaminskum i märket Basotect. Detta anses vara ett lämpligt 
material för ljudabsorbering på grund av låg vikt och god ljudabsorberingsförmåga. 
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Övriga material som har använts i bagagehyllan är silikon och lim samt ett antal stålbeslag för 
sammansättning av detaljen. Alla materialen följer enligt företagets policy kring tillåtna material, 
”Prohibited & Restricted Substances for Transportation Group”. 

3.8 Möjliga områden för vikt och kostnadsreducering 
Efter att ha analyserat dessa områden för bagagehyllan finns det ett antal områden där det anses 
möjligt att reducera både kostnaden och vikten för bagagehyllan. Urval efter uppskattad 
genomförbarhet, kostnadsreducering, viktreducering och monteringsförenkling har gjorts efter 
uppställning i viktningsmatris, se bilaga 6 och gett följande områden att studera: 

- Då inköpspriserna för flertalet detaljer så som profiler, lastplan och ljudabsorbent är högt 
kommer möjligheter för kostnadsreducering av dessa undersökas genom att se över 
alternativa leverantörer. 

- Möjligheter för viktreducering av lastplan och den främre profilen kommer att 
undersökas då de är starkt bidragande till den totala vikten.  

- Alternativa material kommer att studeras för de större detaljerna, då de har en stor 
inverkan på vikten och kostnaden. 

- Vid de mer svåråtkomliga områdena är det önskvärt att minimera användandet av skruvar 
då dessa kräver en viss precision. 

Valet att inte studera problematiken kring fastsättning av transistordon grundas på den relativt 
låga underhållsfrekvensen som gör att ovanstående områden är mer intressanta att studera i detta 
projekt. Även gavlarna bidrar till den totala vikten. Men då dessa utgör yttre utformning för 
bagagehyllan kommer de inte att behandlas. 

Då det enligt Söderlund redan var rimliga priser för elektroniken valdes även det bort som 
område att studera under detta projekt. 
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4 Studie för alternativa material för bagagehyllan 
För att kunna avgöra om materialvalet var optimerat användes CES edupack, en materialdatabas 
med sök och graffunktioner. Inga material som listas i ”Prohibited & Restricted Substances for 
Transportation Group”(Bombardier Transportation) eller inte klarar av omgivningen med dess 
temperaturkrav har tagits med i urvalet av materialen. 

Då större delen av bagagehyllan består av aluminium har värden för materialet använts som 
riktmärke vid materialurvalet. Följande värden, som är något generösare för de för aluminium, 
har använts som begränsning i materialurvalet i materialdatabasen CES edupak och resulterade i 
288 träffar. 

• Density max 3000g/m3 
• Youngs modulus minimum 60Gpa 
• Shear modulus min 10 Gpa  
• Yield strength min 100 Mpa 
• Hardness vickers min 30 HV 
• Non-flammable 
• Fresh water/salt water: good, very good 
• Weak acids: Good 
• Strong acids: Average 
• Organic solvents. Good, very good 

 
Träffarna har ritats in i graferna enligt figur 18, 19 och 20 nedan där materialegenskaper och 
priser ställs mot varandra. 
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Figur 18. Grafen visar de utvalda materialens brottseghet i förhållande till densitet. 

 

 
Figur 19. Visar sträckgräns för materialen mot densiteten. 
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Figur 20. Visar materialets brottgräns i förhållande mot dess pris. 

Efter studier av de material som listades studerade möjligheten för glas, kolfiber och beryllium 
närmre. Övriga material uppfyllde inte, eller kom inte tillräckligt näravärdena för aluminium för 
att tas i beaktande.  

Beryllium är ett ovanligt material som sällan används i konstruktioner. Dessutom visar figur 20 
hur priset för detta material ligger avsevärt högre än aluminium utan att brottgränsen för denna är 
högre, vilket gör det olämpligt som val. Glas som alternativ valdes också bort på grund av dess 
låga brottseghet. 

Kvar är då kolfiber som har materialegenskaper motsvarande aluminium. Men kostnaden för 
detta material är högt enligt figur 20 och gjorde att även detta uteslöts som alternativ. 

Annat alternativ för lastplanet som har undersökts är en sandwichstruktur kallad Dibond från 
Alumeco som presenteras på deras hemsida. Denna produkt har en ljudabsorberande effekt 
genom en kärna i polyeten vilket också gör den lättare. Denna produkt visade sig efter vidare 
studier av tekniskt data för materialet på Alumecos hemsida tillsammans med Peter Aaröe5 inte 
klara av de belastningar som bagagehyllan skulle utsättas för.

                                                 
5 Peter Aaröe, Regional Manager Alumeco, kontakt via e-post under november 2008. 
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5 Studie för viktreducering av bagagehyllan 
Vikten bör reduceras i största möjliga mån då kostnaden för överskjutande vikt över målvikten 
för hela tåget debiteras. De detaljer som enligt analysen tar upp stor del av vikten är lastplan och 
frontprofil. Möjligheter för reducering av dessa kommer att undersökas. 

5.1 Studie för viktreducering av lastplan 
Lastplanet med sin vikt bidrar till nära 15 % av den totala vikten för bagagehyllan. Huruvida det 
är möjligt att minska godstjockleken på lastplanet, skall undersökas genom FEM-analys i 
Inventor. 

Vid testning av deformationer har krafterna dimensionerats på så vis att all kraft som hela 
bagagehyllan enligt UIC 556 ska uppta läggs på lastplanet. Enligt UIC 556 ska bagagehyllan 
klara av en utbredd last på 1000N/m, en punktlast på 800N mitt i lastplanet, motsvarande en 
person som hänger i bagagehyllans mitt samt dess egenvikt. 

Då bagagehyllan ska klara av en utbredd last på 1000N/m ger detta en kraft på 1850 N utbredd 
över hela lastplanet. Med en yta på 250mm*1850mm ger detta en ungefärlig area på 0,46 m2. 
Detta innebär ett utbrett tryck på 4000 Pa över hela lastplanet, och en punktlast på 800N mitt i 
lastplanet samt dess egenvikt enligt figur 21. 

 

Figur 21. Punktlast på 800 N samt en utbredd last på 4000 Pa över lastplanet (symboliserad med 
fyra pilar). 

Lastplanet har beräknats som fast inspänd vid båda vingarna samt längs undre kanten på 
långsidan. Figur 22 visar två av inspänningarna som i beräkningarna även finns på motsatt sida 
av lastplanet. 
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Figur 22. Inzoomad del av figur 21 som visar två av fyra områden som har beräknats som fast 
inspända. 

För det befintliga lastplanet har den maximala deformationen, med ovanstående belastning, 
beräknats konvergera mot 0,36 mm enligt figur 23. Detta ger en säkerhetsfaktor på ca 7. För att 
få ett konvergerande värde har en liten rundning på 1 mm gjorts i vingarna. 

 

Figur 23. Deformation för 3 mm lastplan med pålagda laster enligt krav. 

Med samma krafter och villkor som för det befintliga lastplanet har resultaten med olika 
tjocklekar ställts upp i tabellen nedan. Säkerhetsfaktorn är beräknad efter det maximala trycket 
som materialet klarar av innan det når sin sträckgräns, det vill säga 270 M Pa för aluminium. 
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Tabell 4. Värden för beräkna deformation, vikt och säkerhetsfaktor för olika tjocklekar för 
lastplanet. 

Tjocklek [mm] Deformation [mm] Vikt [kg] Säkerhetsfaktor 
3 0,36 3,71 7,69 
2,75 0,41 3,50 6,11 
2,5 0,49 3,27 5,22 
2,25 0,58 3,08 4,68 
2 0,70 2,86 3,68 
1,75 0,85 2,65 3,19 
1,5 1,06 2,44 2,56 

 

Tabell 4 ovan listar resultaten för samma belastning för olika godstjocklekar. Då en deformation 
på omkring 1 mm anses vara acceptabelt vid en sådan extrem belastning finns det utrymme för 
att reducera tjockleken för lastplanet till under 2mm.  Detta skulle ge en reducering av vikten 
med ca 900g för lastplanet. 

5.2 Studie för viktreducering av frontprofil 
Frontprofilen bidrar till en stor del av bagagehyllans vikt. Denna profil utsätts för stora 
belastningar samtidigt som den rymmer många olika funktioner. För att reducera denna till vikt 
undersöks två olika metoder. Ena är att minska godstjockleken och den andra är att studera 
huruvida alla integrerade funktioner enligt figur 24a är nödvändiga eller ej. 

Då storleksskillnaden var för stor mellan de mindre områdena i proportion till hela längden på 
1850 mm kunde inte beräkningar utföras. Därför gjordes förenklingar på modellen i form av 
borttagande av alla integrerade skruvfästen och dylikt. I figur 24b visas förändringen. 

a)   b)   

Figur 24. a)Visar profilen innan förändring och b) Visar på den profil som beräkningar har 
utförts på. 

35 
 



Profilen har belastats på samma sätt som lastplanet, med sin egenvikt, 800 N i mitten av profilen 
och en utbredd last över hela ytan. Med en uppmätt ytterarea på 0,36m2, ger detta ett utbrett tryck 
på 5000 Pa över hela ytan. 

Profilen har beräknats som fast inspänd i båda ytterkanterna. 

Resultatet i figur 25 visar att profilen i befintligt utförande utsätts för krafter som ger en 
deformation på 1,68 mm. Detta tyder på att profilen inte kan reduceras i godstjocklek och 
samtidigt klara av hållfasthetskraven. 

 

Figur 25. Deformation av frontprofil vid belastning enligt hållfasthetskrav. 

Studie av de integrerade funktionerna visar att alla funktioner används i olika utsträckning för 
infästning av främst sladdar och transformatorer och även beslag. Borttagande av dessa skulle 
heller inte ge någon nämnvärd viktreducering. 
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6 Studie för kostnadsreducering för bagagehyllan 
Analysen tydde på att några av detaljerna var onödigt kostsamma. Därför jämförs i detta kapitel 
befintliga kostnader med nya offerter från företag med likvärdiga produkter. 

Dessutom undersöks och möjligheter för kostnadsreduceringar genom förenklingar av 
konstruktionen. 

6.1 Studie för kostnadsreducering av rullgardin 
Efter kontakt med många nordiska företag som tillverkar rullgardiner så som Rollodin, 
Persiennbutiken, Fönsterdesign, Sombra, Faber Danmark, har kostnadsförslag från ett antal av 
dessa mottagits. För beställning av 300 stycken rullgardiner ligger kostnaden mellan spannet 630 
kr - 1200kr, alla med samma konstruktion och material som klarar brandklass M1 enligt Fransk 
standard enligt den befintliga specifikationen. 

Utöver de nordiska företagen har Shunde Meitu Window Decoration Co.Ltd, ett 
rullgardinsföretag i Kina, kontaktats. Med specifikationer enligt ovan har Jimmy Zheng6 från 
företaget tagit fram en offert för 1000 rullgardiner då företaget endast levererar stora kvantiteter. 
Detta ger ett inköpspris på 16,61 USD/st, vilket innebär en kostnad på ungefär 140 SEK med viss 
överslagsräkning. Därtill tillkommer frakt på 2000 USD som är en extra kostnad gentemot 
beställning från befintlig leverantör. Fraktkostnaden ger, utslaget på 1000 rullgardiner, en 
kostnad på under 20 kr/st.  

Val av denna leverantör skulle dock innebära viss lagerhantering då de endast arbetar med stora 
kvantiteter. Detta skulle därmed innebära viss lagerhantering som beräknas kosta maximalt 
90kr/st. Totalt sett skulle detta innebära inköp av rullgardiner för 250kr/st, inklusive frakt och 
lagerkostnader. 

Leveranstid är enligt Zheng på 9 veckor vilket, vid första beställningen, är något längre än de 
omkring 7 veckorna som gäller för de flesta andra leverantörerna i Europa. Därefter kommer de 
övriga rullgardinerna att lagerhållas, vilket kortar ner leveranstiden avsevärt. 

6.2 Studie för kostnadsreducering av lastplanet 
I samband med viktreduceringen enligt kapitel ”viktreducering för lastplanet” reduceras även 
kostnaden för materialet, då materialkostnaden sjunker något. 

Även en tillverkningsförändring av lastplanet kan reducera kostnaden. Lastplanet är idag 
extruderat och därefter bearbetat. Det finns enligt Olle Ahlin7 möjligheter att rullbocka och 
laserskära en plåt för att därefter bearbeta denna till samma utformning utan att påverka 
hållfastheten eller materialegenskaperna hos lastplanet för 400kr. Därtill tillkommer kostnaden 

                                                 
6 Jimmy Zheng säljare Shunde Meitu Window Decoration Co.Ltd, kontakt via e-post augusti-oktober 
2008. 
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för anodisering av detaljen för att få till samma ytegenskaper, vilket inte beräknas kosta mer än 
100kr/detalj vid beställning av 300 stycken. 

6.3 Studie för kostnadsreducering av bländskydd 
Kostnaden för bländskyddet är oerhört hög då den är tillverkad manuellt med sina 13 lösa delar 
som sammanfogas genom limning och svetsning. Denna detalj sätts sedan fast mot serviceluckan 
genom ett antal silikonsträngar. 

Leverantören för detta bländskydd är Teknoware som är specialiserade inom ljuselektronik. 
Kostnadsreducering av detaljen i sitt nuvarande utförande är ej möjligt, då större delen av 
kostnaden ligger i det manuella arbetet som krävs. 

Genom att förenkla konstruktionen för bländskyddet och då minimera det manuella arbetet kan 
kostnaden reduceras. Förändring av konstruktionen enligt avsnitt ”Integrering av bländskydd 
med servicelucka” nedan kan reducera kostnaden avsevärt. 

6.3.1 Integrering av bländskydd med servicelucka 
Ett alternativ är att göra profilen med fyra extra strängar av aluminium så att fyra plastprofiler 
kan snäppas på enligt figur 26. 

a)    b)  

Figur 26. a)Föreslagen profil att extrudera. b) Utformning av bländskyddsprofil. 

 

 

Figur 27. Föreslagen servicelucka efter bearbetning, med ljusgenomsläppande stansade hål och 
öppningar för PC-uttag. 
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Denna lösning skulle medföra extra material i strängpressningen av profilen enlig figur 27. Men 
detta medför ingen märkbar vikt eller kostnadsökning då de extra strängarna har ytterst små 
profiler. En överslagsräkning för ökning av vikt har beräknats med hjälp av CAD-modell och ger 
en viktökning på 40 g. Samtidigt kommer en viss del av denna extra vikt att kvittas ut med den 
reducerade vikten för plastprofilerna, samtidigt som mindre sammanfogningsmaterial kommer 
att behövas. 

Då denna lösning innebär få identiska delar som monteras på plats, upptar dessa en väsäntligt 
mycket mindre plats vid transport jämfört med nuvarande lösning. Profilernas kostnad skulle 
enligt Roger Stråth8 från Polybase för första beställningen, med verktyg inräknade, innebära en 
kostnad på 300kr, därefter kommer kostnaden för dessa profiler ligga på ungefär 150kr för alla 
fyra profilerna. Denna konstruktion skulle samtidigt innebära mindre tid och kostnad för 
montering då inget silikon behövs. 

6.4 Studie för kostnadsreducering av profiler 
I frontprofilen görs idag hål för digitala displayer. Dessa har dock aldrig använts och följer 
troligen med som ett arv från OTU-hyllan. Förutom onödig kostnad för fräsning av hålen 
tillkommer även det extra arbetet som krävs för att maskera hålen med tejp för att inte släppa ut 
ljus från lamporna inuti frontprofilen. 

Gavlar och den inre bakre profilen har många bearbetade hål. Dessa har undersökts och de 
används alla till olika ändamål, ibland beroende på variant av bagagehyllan. Inga av dem anses 
integrerbara på ett enklare sätt genom än de popnitar som används idag. 

6.5 Studie för kostnadsreducering av ljudabsorbent 
Ljudabsorbenten är en märkbart bidragande faktor till den höga inköpskostnaden. Den utgör 
själv en kostnad på ca 7 % av totala inköpspriset. Utformningen av denna är idag komplicerad 
och kräver mycket manuellt arbete. Även valet av leverantör är ifrågasatt då studie av hemsidan 
för nuvarande leverantör, Safeman, visar att de inte är inriktade mot ljudabsorbering och därmed 
inte har stora erfarenheter i tillverkningen av dessa produkter. 

I samråd med Robert Nilsson9 från Noiselevel, en tillverkare av ljudabsorbenter, har det visat sig 
att de finner det möjligt att tillverka denna detalj med dagens utförande för en lägre kostnad. 
Redan vid byte av leverantör finns det därmed möjligheter att reducera kostnaderna för 
ljudabsorbenten till 395kr vid beställning av 300st, vilket innebär en reducering med nära 50 %. 

Dessutom ser Noiselevel möjligheter med att tillverka denna absorbent på annat vis vilket skulle 
kunna minska kostnaden desto mer. Denna förändring beskrivs i ”Förändring av ljudabsorbent” 
nedan. 
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6.5.1 Förändring av ljudabsorbent 
En billigare och alternativ lösning har studerats tillsammans med Noiselevel. Den har ännu inte 
offererats men är enklare till utformningen vilket ger lägre kostnader enligt Nilsson. Denna 
kräver en viss omarbetning av omgivande detaljer då kabelkanalernas position förändras till att 
placeras ytterst mot gaveln, se figur 28 nedan. 

 

Figur 28. Visar den tvådelade ljudabsorbentens sammansättning samt kabelkanalernas position i 
de nedre hörnen. 

Denna absorbent skulle tillverkas i två delar på vardera 1 cm tjocklek som därefter 
sammanfogas. Ena delen lamineras med ett flamsäkert tyg på ena sidan och den andra delen 
lamineras med ett folie kardborrband på en av sidorna. Dessa har då olika längder där melaminet 
med kardborrband är två centimeter kortare och därmed lämnar plats för kabelkanalerna. 

Detta skulle eliminera de extra momenten med att klippa till tyget och vika ner de fyra små 
tygbitarna. En förändring av ljudabsorbenten enligt ovan skulle reducera antalet kardborrband till 
endast 3 långa, vilket även reducerar antalet arbetsmoment från 14 till 6. 
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7 Studie för förenkling av monteringsprocess 
I detta kapitel presenteras två mindre förändringar av detaljer som förenklar montagearbetet. 
Förändringen rör fastsättning av buntband och fastskruvning av skruvar med låsbrickor. 

7.1 Enklare fastsättning av sladdar 
I dagens utförande sätts hållare för buntband fast genom en skruv. Genom denna hållare fäster 
man därefter fast buntbandet enligt figur 9. 

Detta fastsättningssätt kräver skruvande och inpassning i trång miljö, vilket är tidskrävande. Att 
använda sig av en infästning som inte kräver skruvande eller svår inpassning underlättar då 
montagearbetet. 

a) b)  

Figur 29. a) Buntband med granfäste. b) Buntband med snäppfäste. 

Ett alternativ vore att använda sig av buntband med integrerade infästningar för att minimera 
skruvmoment i trånga utrymmen enligt figur 29. Genom att minska ner antalet artiklar innebär 
det även enklare lagerhantering samt underlättande av montage. 

7.2 Förenkling för fastskruvning  
Fastskruvning av fästen mellan gavlarna och profilerna sker idag genom iskruvning av 6 M8.8 
skruvar i gavlarna. Det används idag tre skruvar med två låsbrickor till varje skruv för ett fäste. 
Dessa skruvar och brickor fästs in i gaveln ifrån den främre profilen vilket ger ett trångt utrymme 
att arbeta på. Detta kräver därmed en del precision som är tidskrävande. 

En graf från Nord-lock, figur 30, visar på låsbrickors effektivitet för dessa skruvar. Dessa brickor 
gör förbandet självlåsande vilket förhindrar det från att gängas upp. Endast en större yttre last 
skulle låsa upp förbandet 
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Figur 30. Låsbrickans effektivitet. 

Då skruvarna främst utsätts för radiella krafter och samtidigt stötts upp av flera profiler vilket 
ökar den axiella stabiliteten anses ett skruvförband av detta slag vara tillräckligt för att ta upp de 
små axiella krafterna som uppstår. Rörstift enligt ”Handbok för konstruktörer” (2005 s.43) skulle 
kunna ersätta de två andra skruvarna vilket skulle underlätta monteringsarbetet något. 
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8 Resultat 
Möjligheter till vikt och kostnadsreducering för bagagehyllan har studerats med följande resultat: 

Använda material i bagagehyllan anses vara ett bra val då aluminium har bra materialegenskaper 
för ändamålet. Även materialet för ljudabsorbenten kan bibehållas. 

Viktreducering för lastplanet och frontprofilen har undersökts genom FEM-beräkning, vilket bör 
ses som en fingervisning av reduceringsmöjligheterna. För lastplanet går viktreducering att 
genomföra genom att reducera godstjockleken. Enligt analysen går denna att reducera med upp 
till 1kg utan att få för stor nedböjning vid belastning. Reducering av godstjockleken ger även en 
reducering av materialkostnad. Även tillverkningsförändring i form av rullbockning av en plåt 
kan reducera kostnaden med dryga 30 %. 

För frontprofilen fanns det enligt FEM-beräkningen inga möjligheter för reducering av 
godstjocklek. Frontprofilens fyra avlånga hål tagna för digitala displayer används inte idag och 
kräver samtidigt ett extra manuellt arbete då dessa hål täcks över med maskeringstejp. Det finns i 
dagsläget inget fungerande system för digitala displayer vilket gör att dessa kan tas bort vilket 
skulle reducera kostnader för bearbetning och manuellt arbete. 

Teknoware som tillvekar bländskyddet är inte specialiserat på sådana detaljer, vilket har gett den 
befintliga konstruktionen ett komplicerat utseende. Genom en konstruktionsförändring kan 
inköpskostnaden för bländskyddet reduceras med upp till 70 %. Denna lösning innebär enklare 
montering av bländskydd i serviceluckan, reducerade transportkostnader och reducerat 
inköpspris. 

Rullgardin kan genom byte av leverantör reduceras till 250 kr, en reduktion med omkring 65 %. 
Detta skulle dock innebära viss lagerhantering som är inräknat i priset, detta ger minimala 
leveranstider för de nästkommande leveranserna. 

Ett byte av leverantör för ljudabsorbent visar sig ge kraftiga reduktioner av inköpskostnaden med 
nära 50 %. En konstruktionsförändring av denna skulle kunna reducera kostnaderna ytterligare, 
men behöver studeras närmre för att kunna offereras. 

Montering av buntbandshållare kan förenklas genom att använda sig av buntband med 
integrerade fästen. Detta minimerar det svåra skruvarbetet som annars krävs för montering. Även 
utbyte av två skruvar i varje fäste mot rörstift skulle underlätta montagearbetet, detta behöver 
dock utvecklas mer detaljerat. 

Byte av leverantör för ljudabsorbent och rullgardin tillsammans med förändring av bländskydd 
en reducering av inköpspriset på ungefär 1240kr. Detta motsvarar drygt 10 % av inköpspriset. 
Totalt sett ger detta en kostnadsreducering på dryga 70000kr/tågset. 

Dessutom finns det potential att reducera vikten genom lastplanet med 4 % samt utföra mindre 
förändringar som ger lägre monteringskostnader, dessa behöver dock vidareutvecklas.
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9 Rekommendationer 
Det var svårt att få några exakta värden på kostnaden för olika processer i tillverkningen. En 
enkel typlista på olika processer och deras kostnader ställda mot varandra skulle ge en bättre 
inblick för konsekvenserna av ett specifikt val. Detta skulle då underlätta för framtida 
konstruktionsprocesser, där materialval och tillverkningssätt enklare kunde väljas. 

Kontakten med olika leverantörer bör vara kontinuerlig men med tydliga krav. Det skulle då ge 
en mer säker och trogen leverantör som skulle hjälpa till med konstruktion och materialval för 
bästa möjliga lösning. Leverantörerna bör även uppmuntras i att själva komma med 
förbättringsförslag allteftersom nya tekniker och material kommer ut på marknaden. 

Detaljer bör tillverkas av ett företag specialiserat inom området, detta ger en mer förstående 
leverantör som kan hjälpa till med att lösa problem på bästa sätt, istället för att bara lösa 
problemet. I denna kommentar ligger serviceluckan och lastplanet i åtanke. Att aktivt söka efter 
alternativa leverantörer kan ge lägre inköpspriser då viss konkurrens uppstår. 

Bombardier Transportation bör överväga inköp från andra länder där liknande produkter kan 
tillverkas till lägre kostnader. 

Kunskaper i enkla FEM-verktyg kan hjälpa till att undvika överdimensionerade detaljer. En väl 
utprovad tabell med riktlinjer skulle kunna underlätta där olika längder och tvärsnitt med 
varierande godstjocklekar ställs emot varandra med olika belastningar. 

Genom att ha en genomarbetad konstruktion kan man förenkla för framtida problem. Om man 
har ett närmre samarbete med användarna och montörerna i ett tidigt skede i tillverkningen kan 
dessa problem undvikas. 

Framtida vidareutveckling av bagagehyllan bör kravspecifikationen modifieras. Dagens 
kravspecifikation begränsar antalet koncept. Till exempel skall högtalarmoduler enligt 
kravspecifikation sitta i den yttre profilen. Detta ger per automatik en rejäl frontprofil. 

Även möjligt alternativt lastplan bör undersökas då den befintliga konstruktionen omöjliggör för 
passageraren att se sitt bagage. Bagagehyllan är även för djup för kortare personer att nå in i, 
varav alternativa utformningar på bagagehylla bör undersökas. 

Studien av förenkling av fastskruvning bör utvecklas vidare då detta endast är på konceptnivå.
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10 Slutsats och diskussion 
Resultatet visar att det finns ett antal områden hos bagagehyllan som har möjligheter att 
reduceras i vikt och kostnad. Projektet har gett inblick i den stora variationen hos en konstruktörs 
arbete. Större del än förväntat gick åt till kontaktande av leverantörer och tillverkare. 

Stor del av arbetet låg i uppbyggandet av referensramen. Många dokument var ofullständigt 
ifyllda varav undersökandet av bland annat vikt och utformning för bagagehyllan försvårades. 
Det var även tidskrävande att få tag i en fysisk bagagehylla för analys. Modeller i 3D hittades 
inte vilket gav ett merarbete i att modellera upp dessa för att kunna utföra FEM-beräkningar. 

Resultaten från FEM-beräkningarna bör tolkas med viss försiktighet då det endast är utförde 
genom beräkningar på modeller.  För att få ett konvergerande värde har en liten rundning gjorts i 
vingarna, denna anses inte ha påverkat resultatet nämnvärt. Vid undersökning kring möjligheten 
att reducera frontprofilen i godstjocklek utfördes beräkningar på en förenklad modell. Att denna 
förenkling kan ha påverkat detaljens hållfasthet negativt bör tas i beaktande. 

Kommunikation med företag genom telefon och e-post var en tidskrävande process, speciellt 
under semestermånaderna. Detta har försvårat för framtagning av information och även förlängt 
processen. Även visst motstånd från de kontaktade företagen fanns för att ge ungefärliga 
inköpskostnader hos detaljerna. Endast ett fåtal av de kontaktade företagen var villiga att leverera 
skarpa offerter. 

Då avgränsningen att inte förändra yttre design hos konstruktionen gjordes, gick flertalet möjliga 
förändringar bort.
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Bilaga 1- Befintlig kravspecifikation 
I denna bilaga beskrivs endast en sammanfattning av den tekniska kravspecifikationen, 
standarder och normer. För komplett teknisk kravspecifikation hänvisas till internt dokument 
3EST 93-558 hos Bombardier Transportation. Standarder och normer har sammanfattats från; 

• Skall utformas för att förvara lätt handbagage och kläder. 
• Skall innehålla lysrör, rullgardin, PC-uttag och högtalare. 
• Skall visa platsnumrering. 
• Skall möjliggöra uppgradering med olika funktioner med moduler. 
• Skall passa ihop med övrig tåginredning. 
• Skall behålla befintliga längder på 1872mm och 1028mm. 
• Skall förhindra baggage från longitudinell rörelse vid händelse av kraftig inbromsning. 
• Skall på ett effektivt sätt förhindra att bagaget faller ut i gången. 
• Skall samla och dölja elektrisk utrustning och kablar. 
• Skall tillåta varierbar positionering av de ingående komponenterna då sätesposition 

varierar. 
• Skall konstrueras för minimal vikt. 
• Luftgenomströmningen skall bibehållas. 
• Undersidan av lastplanet skall täckas med ett ljudabsorberande material och material i 

lastplanet skall utformas för ljudabsorbering. 
• Ljus från lysrör i den inre profilen skall riktas upp mot väggpanelen och ner över fönstret. 
• Skall möjliggöra montering av läsbelysning eller ljudunderhållningsutrustning i den yttre 

profilen av bagagehyllan. 
• Skall på undersidan av den inre profilen i bagagehyllan innehålla ett bländskydd som 

förhindrar passagerare från att få ljus direkt i ansiktet vid normalt sittande i sätet. 
• Skall bestå av aluminiumgavlar och longitudinella aluminiumprofiler. 
• Skall ha en utformning som skiljer sig från bagagehyllan i Öresundstågen. 
• Skall ha klädkrokar som placeras i anslutning till sätena, mellan fönsterna och placerade 

så att kläderna inte stör passageraren i onödan. Det ska vara möjligt att placera krokarna 
under bagagehyllan. 

• Skall ha en utformning som garanterar att klädkrokarna inte roterar och kroken skall ha 
en fixerad position vertikalt.  

• Skall hålla för en utbredd last på 1000N/m samt en punktlast mitt i på 800N. 
• Skall klara av temperaturer mellan -40 och +80 �C. 

 
 

 



  

 



Bilaga 2- Ny kravspecifikation 
I denna bilaga beskrivs den nya tekniska kravspecifikationen, där vissa punkter har modifierats 
för att inte begränsa utformningen. 

• Skall utformas för att förvara lätt handbagage och kläder. 
• Skall innehålla lysrör, rullgardin, PC-uttag och högtalare. 
• Skall visa platsnumrering. 
• Skall vara utformad för ljudabsorbering. 
• Skall möjliggöra uppgradering med olika funktioner med moduler. 
• Skall passa ihop med övrig tåginredning. 
• Befintliga längder är 1872mm och 1028mm. 
• Skall förhindra baggage från longitudinell rörelse vid händelse av kraftig inbromsning. 
• Skall på ett effektivt sätt förhindra att bagaget faller ut i gången. 
• Skall samla och dölja elektrisk utrustning och kablar. 
• Skall tillåta varierbar positionering av de ingående komponenterna då sätesposition 

varierar. 
• Skall konstrueras för minimal vikt. 
• Skall konstrueras för minimal kostnad. 
• Luftgenomströmningen skall bibehållas (3 cm mellanrum)  
• Skall ha effektbelysning upp mot väggpanelen och ner över fönstret. 
• Skall möjliggöra montering av läsbelysning eller ljudunderhållningsutrustning. 
• Belysning skall inte påverka passagerare negativt genom bländning. 
• Skall bestå av aluminiumgavlar och longitudinella aluminiumprofiler.  
• Skall ha en utformning som skiljer sig från bagagehyllan i Öresundstågen. 
• Skall hålla för en utbredd last på 1000N/m samt en punktlast mitt i på 800N. 
• Skall klara av temperaturer mellan -40 och +80°C. 

  

 



  

 



Bilaga 3- Översikt för placering av bagagehylla 

 
Figur B3. Översikt, bagagehylla och funktionslist i Regina-tåget. 

 



  

 



Bilaga 4- Varianter på bagagehyllan 
 

Figur B4. Olika varianter för bagagehyllan med artikelnummer. 

  

 



  

 



Bilaga 5- Inköpspriser 
 

Artikelnummer Artikel (beskrivning) Artikel Enhetspris Pris/hylla Leverantör  Antal Enhet Pris Valuta

3EST000202-4460 Frontprofil Frontprofil*Regina, Gepä 92,61 92,61 Mekoprint 261 ST 24 172,24 EUR
3EST000201-4563 Ljudabsorbent Soundabsorber, lar*Lugga 79,21 79,21 Safeman 250 ST 19 801,61 EUR
3EST000202-4391 Lastplan Stellfläche, Stand*Regin 76,60 76,60 Sifa 250 ST 19 150,00 EUR
3EST 99-765 Rullgardin Rouleau, 1500mm*--- 73,05 73,05 Faber Danmark 167 ST 12 198,61 EUR
3EST000202-4406 Yttre modullucka, läsbelysning Außenklappe Beleuc*Gepäc 29,56 59,12 Mekoprint 522 ST 15 429,09 EUR
3EST000201-4569 AC/DC omvandlare Stromrichter*Regina, Gep 52,31 52,31 Teknoware 262 ST 13 705,22 EUR
3EST 96-410 Bländskydd Blende*Regina, Gepäckabl 52,00 52,00 Teknoware 250 ST 13 000,00 EUR
3EST000202-4404 Gavel, höger Giebel, rechts*Regina, G 51,63 51,63 Mekoprint 266 ST 13 732,87 EUR
3EST000202-4405 Gavel, vänster Giebel, links*Regina, Ge 51,63 51,63 Mekoprint 264 ST 13 629,62 EUR
3EST 130-568 Högtalarmodul Lautsprechermodul,*Regin 48,40 48,40 FOCON 256 ST 12 390,40 EUR
3EST000202-4458 Profil Rückprofil, innen*Regina 46,90 46,90 Mekoprint 258 ST 12 099,72 EUR
3EST000202-4462 Bakra profil Hinteres Profil*Regina, 46,90 46,90 Mekoprint 260 ST 12 193,51 EUR
3EST000201-4447 AC/DC omvandlare Stromrichter 35W*Regina, 41,70 41,70 Teknoware 262 ST 10 925,40 EUR
3EST000202-4320 Servicelucka Serviceklappe 2 PC*Regin 41,64 41,64 Mekoprint 258 ST 10 744,01 EUR
3EST000201-4567 Läslampa Leselicht Fenster*Regina 16,31 32,62 Teknoware 506 ST 8 252,86 EUR
3EST000201-4568 Läslampa Leselicht Gang*Regina Ge 16,31 32,62 Teknoware 506 ST 8 252,86 EUR
3EST000202-4479 Frontlucka Außenklappe*Regina, Gepä 3,42 20,52 Mekoprint 1 541,00 ST 5 263,36 EUR
3EST000202-4469 ABS-profil ABS-Profil 1, Stel*Regin 20,36 20,36 Haltec 260 ST 5 293,60 EUR
3EST000202-4471 ABS-profil ABS-Profil 2, Stel*Regin 20,36 20,36 Haltec 260 ST 5 293,60 EUR
3EST 99-766 Optiskt filter Optischer Filter 19,69 19,69 PSC A/S 278 ST 5 473,82 EUR
3EST000201-4561 PC-uttag PC-Outlet, right*Regina, 7,53 15,06 Elektroskandia AB 265 ST 1 994,62 EUR
3EST 121-24 Klädkrok Kleiderhaken*CRUSARIS Re 5,45 10,90 Mekoprint 514 ST 2 802,20 EUR
3EST000201-4562 Armatur Armatur 35W*Regina, Gepä 10,09 10,09 Teknoware 256 ST 2 583,04 EUR
3EST000202-4440 Säkerhetsgaller, över bakre profil Sicherheitsgitter*Regina 9,59 9,59 Mekoprint 228 ST 2 186,48 EUR
3EST000202-4322 Högtalarkabel Lautsprecherkabel*Regina 8,81 8,81 IL Elektronik AB 262 ST 2 308,22 EUR
3EST000202-4326 Kabel Kabel Leuchtröhre *Regin 7,41 7,41 IL Elektronik AB 250 ST 1 852,50 EUR
3EST000202-4389 Fäste Befestigung für C-*Regin 3,02 6,04 Mekoprint 545 ST 1 646,69 EUR
3EST000202-4390 Fäste Innere Befestigung*Regin 5,65 5,65 Mekoprint 256 ST 1 446,09 EUR
3EST000202-4397 Fäste Innere Befestigung*Regin 5,65 5,65 Mekoprint 256 ST 1 446,09 EUR
3EST000202-4396 Upphängning, rullgardin Vorhangaufhängung*Regina 5,39 5,39 Mekoprint 262 ST 1 411,15 EUR
3EST000202-4399 Fäste för AC/DC omvandlare Halter f. Gleichri*Regin 4,99 4,99 Mekoprint 268 ST 1 337,84 EUR
3EST000202-4398 Fäste Innere Befest., Mi*Regin 4,93 4,93 Mekoprint 256 ST 1 261,13 EUR
3EST000202-4430 Kabel Leselicht Kabel 1*Regina 4,62 4,62 IL Elektronik AB 256 ST 1 182,72 EUR
3EST000202-4431 Kabel Leselicht Kabel 2*Regina 4,30 4,30 IL Elektronik AB 256 ST 1 100,80 EUR
3EST000202-4324 PC-uttag 230 VAC PC-Anschlu*Regin 4,08 4,08 IL Elektronik AB 256 ST 1 044,48 EUR
3EST000202-4395 Upphängning, rullgardin Vorhangaufhängung*Regina 4,07 4,07 Mekoprint 262 ST 1 066,97 EUR
3EST000202-4441 Infästning för läslampa Befestigung Lesela*Regin 1,71 3,42 Mekoprint 536 ST 915,37 EUR
3EST000213-7075 Kabelkanal Cable duct 5,95 2,97 Elektroskandia AB 127,5 M 758,47 EUR
3EST000203-4912 Fäste Befestigung f.Gepä*Regin 2,97 2,97 Mekoprint 255 ST 757,14 EUR
3EST000202-4327 Lysrör Fluorisz. Leuchtrö*--- 2,90 2,90 Teknoware 256 ST 742,40 EUR
3EST000203-4912 Fäste Befestigung f.Gepä*Regin 2,63 2,63 Mekoprint 250 ST 656,84 EUR
3EST000202-4427 Kantlist Kantenleiste*Regina, Gep 0,59 1,18 Sindby 570 ST 336,30 EUR
3EST000213-7058 Värmeskydd Heat Shrink 0,48 0,48 Elektroskandia AB 300 M 145,48 EUR  

Tabell B5. Inköpslista från inköpsavdelning. 

 

 

 

 

  

  

 



  

 



 

Bilaga 6- Viktningsmatris 
 

Viktningsmatrisen är baserad på uppskattad positiv effekt i genomförbarhet, kostnadsreducering, 
viktreducering och monteringsförenkling för de olika detaljerna. Skalan är från 1-5, där 5 är en 
mycket stor positiv effekt. 
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Genomförbarhet  5  5  4 4 5 1 4 2 1  1  2

Kostnadsreducering  4  3  4 4 5 1 5 2 1  1  2

Viktreducering  3  4  3 3 1 3 2 2 1  1  2

Monteringsförenkling  2  2  2 2 3 1 5 2 3  3  1

                            

Summa, viktning     53  49 49 54 20 56 28 18  18  26
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