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Sammanfattning 

Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag 

innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv 

kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större 

utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. Envirotainer har 

tillverkat dessa flygfraktscontainrar i cirka 20 år och är världsledande inom branschen där 

deras största fraktprodukt är vacciner och mediciner. Dessa produkter är mycket 

temperaturkänsliga föremål och måste transporteras inom ett lägre temperaturspann vilket 

ställer höga krav på fraktmedlet. Förutom de yrkanden som ställs av kunder som nyttjar 

dessa, måste containrarna följa strikta certifieringar för att få användas. Företagets 

befintliga containermodell är tillverkad i aluminium, men utvecklingen till komposit 

skulle innebära en bättre hållfasthet, kraftigare isolering samt en viktminskning vilket i 

sin tur resulterar i en högre fraktförmåga för produkten.  

Syftet med projektet är att ta fram ett produktförslag till den ålagda beställningen, 

innehållande de delfunktioner som bemöter de hårt styrda certifieringskraven och 

reglementen inom flygfraktsindustrin som gäller för produktens utformande. Detta 

presenteras sedan i form av denna rapport tillsammans med en slutredovisning och 

skalenlig prototyp.  

Projektet har utförts i flera steg och startade med en bred marknadsanalys för såväl 

flygfraktcontainrar såsom markcontainrar. Detta ledde i sin tur till en undersökning av de 

certifieringskrav som ställs för att få produkten godkänd. Ett möte med ledningen för 

företagets serviceavdelning samordnades för att erhålla en högre transparens och större 

inblick i arbetet kring containrarna och den servicehantering som i dagsläget utförs på 

produkten.  Denna förstudie låg till grund för att utföra konceptgenereringar och 

urvalsprocesser för att slutligen hitta slutprodukten. Som hjälpmedel för att utveckla och 

visualisera slutprodukten användes CAD-programmen Solid Edge, Rhinoceros och 

renderingsprogrammet KeyShot samt framtagning av en skalenlig prototyp hos 



 

 

 

  

 

uppdragsgivaren. För att kontrollera konstruktionen evaluerades denna med beräkningar 

gjorda i programmet Matlab.    

Resultatet av projektet är en dörr med förbättrade funktioner jämfört med andra produkter 

på dagens marknad. Handtaget har placerats på sidan av dörren för att förbättra 

isoleringsförmågan, ett utbytbart skydd har utvecklats för att stärka nedre delen av dörren 

och en fästanordning som även den gjorts utbytbar håller dörren stadig i ett öppet läge på 

270°. Gångjärnet går längs dörrens kortsida för att maximera stabilitet och tätningen har 

placerats på dörrens insida för att minimera area för att truckgafflar och dylikt ska fastna 

i komponenter gjorda av material med hög friktionsgrad. Slutprodukten har främst 

utformats för att underlätta vid reparationer och service, men även utgått från ett 

användarperspektiv. Dörren klarade av de strikta krav som ställts från certifieringar och 

en ekonomianalys visade att dörren skulle kosta cirka 8 865 SEK att tillverka.  
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Abstract  

This project is based upon an ordering from the company Envirotainer, which task 

involves a concept proposal of a composite door for their development of an active 

temperature-controlled container.  The project is a collaboration with the company and is 

a part of a larger development project of the new composite container. Envirotainer has 

manufactured air cargo containers for approximately 20 years and are world leading 

within the industry where their largest carriage products are vaccines and medicines. 

These products are temperature sensitive and require transportation within a lower 

temperature range, which puts great requirements on the carriage vehicle. Apart from the 

demands set by the utilizing consumers, the containers need to meet strict certifications 

to be put in use. The company’s existing container model is produced in aluminium, but 

the development to composite would implicate in better abrasion resistance, more 

powerful isolation and a reduction of weight, which would result in higher carriage ability 

for the product.   

The purpose of the project is to compile a concept proposal for the injunctive ordering, 

containing the different features that counter the strict certification requirements and 

regulations within the air cargo industry applicable to the products frame. This is 

presented in this report align with a final presentation and a prototype according to scale.  

The project has been executed in several steps and started off with a broad market analysis 

for air cargo containers as well for ground containers.  This led to a research of the 

certification requirements placed to get the product approved. A meeting with the 

management of the company’s service department was coordinated to acquire a higher 

transparency and greater insight in the work with the containers and the service managing 

performed in the present situation of the products. This pre-study was the foundation to 

execute concept generations and selection processes to ultimately find the finishing 

product. Resources used to develop the finishing product were the CAD-programmes 

Solid Edge and Rhinoceros, the rendering programme KeyShot and production of a 



 

 

 

  

 

prototype according to scale at taskmaster. To check the construction this was evaluated 

with calculation executed in the programme Matlab.   

The result of the project was a door with improved features in comparison with the other 

products on today’s market. The handle has been placed on the side of the door to improve 

its isolation ability, an exchangeable protection has been developed to strengthen the 

lower section of the door and a fastening that also has been done exchangeable holds the 

door steady in an open position of 270°. The hinge goes alongside the doors short side to 

maximize stability and the seal has been placed on the doors inside to minimize area for 

forklifts and such to get caught in components made out of materials with high friction 

rate. The finishing product has primarily been designed to ease repairing and service, but 

also designed from a user perspective.  The door coped with the requirements placed from 

the certification and an economy analysis showed that the door would approximately cost 

8 865 SEK to produce.  

 

  



 

 

 

  

 

Förord 

 

Denna rapport är en del av ett kandidatexamensarbete inom området Teknisk design. 

Utförandet har skett på Kungliga Tekniska Högskolan och hos företaget Envirotainer i 

Rosersberg under vårterminen 2014.   
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vägledning under projektets gång. Under denna tid har han försätt oss med ny kunskap 

och alltid funnits till hands när hinder kommit i vår väg. Vi vill också tacka Gustav 

Jansson för en mycket rolig och lärorik tid vid prototypframtagningen, Thomas 

Westerholm och Peter Westerling för den behjälpliga handledningen kring Envirotainers 

servicestationer samt Linus Fagerberg för en hjälpande hand med uträkning och 

validering av de utförda beräkningarna.  

Tack riktas även till Stefan Ståhlgren, Conrad Luttropp och Jon Herman Rismoen för 

kontinuerlig handledning. Utan deras nyfikenhet och ifrågasättande hade en del idéer 

aldrig nått ytan.  
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1 Nomenklatur 

 

Förkortningar och främmande termer som används genomgående i rapporten presenteras 

i nedanstående nomenklatur för att underlätta vid läsandet, se Tabell 1.   

Tabell 1. Förklaring av använda ord i rapporten.  

Ord  Förklaring 

CAD Computer-aided design, datorprogram för 
digital konstruktion. 

Insert Stift, bultar, skruvar och andra strukturer som 
används för att ansluta kompositpaneler. 

KEXPO Mässa där KTH-teknologer visar upp sina 
kandidatarbeten inom Teknisk design.  

Keyshot Datorprogram för att rendera digitala 
konstruktioner. 

Matlab Datorprogram för att simulera beräkningar.  

MDF Medium-Density Fibreboard, fibermaterial 

med densiteten medium.  

QFD Quality Function Deployment, metod för att 
överföra kundönskemål till 
produktegenskaper. 

RAP  En större containermodell satt efter standard. 

RKN  Storleksmått av containermodell satt efter 
standard.  

Rodd Stång med vridmoment kring axel.   

R&D Research & Development, 
utvecklingsavdelning på företag.  

VARTM Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding, 
en tillverkningsmetod vid formgjutning.  
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2 Inledning 

Med dagens ständigt ökande transportmöjligheter ställs det allt högre krav på leveranser 

av varor världen över. Produkterna utsätts frekvent för olika miljöombyten innebärande 

förändringar av temperaturer liksom omställningar av luftfuktighet. Ett sätt att själv kunna 

styra över detta är att använda sig av en aktiv kylkedja vilket innebär teknik som aktivt 

kontrollerar temperaturen och skyddar produkter från temperatursvängningar under 

transporten. Detta är exempelvis mycket väsentligt inom läkemedelsindustrin då 

mediciner och vacciner är mycket temperaturkänsliga och måste många gånger kasseras 

i de fall de utsatts för fel temperatur. [9] Detta kan i sin tur innebära stora ekonomiska 

påföljder för läkemedelsföretagen vilket i slutskedet är en kostnad för kunden. En metod 

att frakta dessa läkemedel på ett kontrollerbart sätt är med hjälp av aktiva 

flygplanscontainrar där en förbestämd temperatur ställs in och hålls konstant under resan.  

2.1 Bakgrund  

Under andra halvan av 1990-talet utvecklades den första, med dagens benämning, aktiva 

flygfraktscontainern på marknaden. Samarbeten mellan tillverkande företag och 

flygbolag har sedan dess lett till ett leasingnätverk av flygfraktscontainrar världen över. 

Ett av företagen som var med från början och som nu är världsledande inom 

flyfraktsindustrin för mediciner och vacciner är Envirotainer som startade år 1985. 

Företaget är också uppdragsgivaren till detta projekt. Under företagets första år skedde 

fokusering kring frakt av norsk lax till Japan och etablerade sig genom användning av 

kylsystem bestående av torris som höll fisken rätt tempererad under transporten. Efter att 

ha omprövat sin affärsstrategi resulterade detta i dagens fokus på hälso- och 

bioteknikindustrin. [10] Då marknaden i dagsläget är relativt ung finns det än gott om 

utrymme för utveckling, förändring och förbättring av de befintliga containrarna.  

2.2 Syfte 

Syftet med projektet var att i samband med utvecklandet av en ny luftburen 

kylfraktscontainer hos företaget Envirotainer, ta fram en isolerad lastrumsdörr i 

kompositmaterial. Detta med underlag från marknadsanalyser och 

produktutvecklingstekniker inom metoder som lärts ut på KTH. Vissa restriktioner gavs 

av uppdragsgivaren i inledningen av projektet, så som att dörren ska vara anpassad till 

RKN-storlek och tillverkas efter samma metod som övriga paneler till containern. Med 

det menat att panelerna ska gjutas i form under vakuum med VARTM-metod. Dörren i 

sig ska klara ett tryck inifrån på 23 350 N. Restriktionerna gavs då flera strängt utformade 

certifieringskrav måste efterföljas för transport av containrar inom luftfartstrafik.  

 

2.3 Mål 

Projektets mål är att utveckla en dörr som från grunden uppfyller samtliga 

certifieringskrav men som med en annorlunda teknik och formgivning sträcker sig utanför 

företagets konventionella synsätt och produktutvecklingsnorm samt ifrågasätta den 

teknik som redan finns hos företaget i dagsläget. Slutprodukten ska modelleras i CAD 

som programmen Solid Edge [16], Rhinoceros [15] och presenteras med 

verklighetstrogna renderingar i KeyShot [12] där det tydligt framgår hur dörren är 

komponerad.  
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Ekonomianalys, dimensionsanalys samt monteringsbeskrivning ska utföras. Projektet 

redovisas i denna tekniska rapport och en prototyp kommer att visas upp på KEXPO. 

2.4 Avgränsning  

Utvecklingen av produkten begränsades av uppdragsgivaren till att enbart beröra de 

aspekter som åsyftar dörrens utformning och konstruktion. Nödvändiga beräkningar och 

formgivning ska presenteras med en fysisk produkt i åtanke, dock med begränsning av 

materialval då detta är satt utefter uppdragsgivarens produktionsmöjligheter och tester 

inom området. Projektet fokuserar på utveckling av en produkt inom en större 

produktionsskala. Största avgränsningen var tidsramen för projektet, denna gjorde att 

fokus låg på att hitta en helhetslösning för dörren och fördjupade detaljutvecklingar var 

därmed svåra att hinna med.  
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3 Metod  

I projektet användes en rad metoder hämtade ur verkliga produktframtagningsprocesser 

för att utveckla den önskade produkten. I kommande del beskrivs den metodik som 

användes samt resultatet av processen.  

3.1 Projektplanering 

För att planera projektet på bästa sätt utformades ett Gantt-schema i början av projektet, 

se Bilaga 1. I denna övergripande tidsplan illustrerades de olika faserna i projektet och 

tidsåtgången för dessa. [20] Tydliga deadlines kunde där urskiljas för projektets olika 

delar men också för omkringliggande kursers inverkan och tidsåtgång såsom inför 

tentamenstillfällen samt ledigheter.  

Veckovis gjordes avstämningar med uppdragsgivaren huruvida tidsplanen efterföljts. 

Under varje diskussionstillfälle planerades vilka delmoment som skulle påbörjas eller 

slutföras inför nästkommande möte. Inledningsvis under projektet spenderades stora delar 

av tiden hos uppdragsgivaren där också platser erhållits avsedda arbete av just detta 

projekt. Svåråtkomlig information, testmöjligheter och övrig assistans erbjöds på plats 

hos företaget vilket gjorde att kontinuerlig kommunikation samt val av arbetsplacering 

var nödvändig under uppstarten av projektet. Detta för att få en mer detaljerad bild av de 

uppgifter och problemområden som arbetet skulle komma att ställas inför, samt för 

planeringens skull. 

3.2 Förstudie 

Den typ av flygfraktscontainrar som uppdragsgivaren tillhörde var en nischad 

containerkategori inom flygindustrin. Grundlig informationssökning var nödvändig för 

att skapa bredare kunskaper inom just detta område men också inom övriga 

containerindustrier.  

Först gjordes en marknadsundersökning för att ta reda på vad som krävs av en container 

inom det nischade området. Därefter undersöktes vilka likheter och olikheter som redan 

fanns gentemot andra produkter som uppfyller likande behov men med andra funktionella 

egenskaper. För att få en tydligare inblick i uppdragsgivarens problemområden 

upprättades ett möte med företagets serviceavdelning för att få deras synpunkter. Då 

serviceavdelningen jobbar världen över och är i ständig direktkontakt med dessa 

containrar upptäcktes flera tydliga problemområden som låg till grund för mycket utav 

av den konceptgenerering som arbetet kretsat kring.    

State of the art  

En marknadsundersökning gjordes för att utöka kunskaper inom de relevanta 

produktområdena men också för att se vad som fanns på marknader med liknande 

kylcontainrar och på andra containerområden. Vid undersökningen av flygfraktsindustrin 

låg fokuset på att undersöka de olika utformningar av dörren som fanns och utnyttjades. 

Det visade sig att dessa containrar följde strikta certifieringskrav. Trots detta skiljde sig 

utformningen av dem markant, exempelvis med olika antal gångjärn, placering av 

handtag samt antal dörrar. Majoriteten av marknaden använde samma typ av handtag och 

stängningsfunktion, där roddar användes i nästintill samtliga fall. Se Bilaga 2 för exempel 

på flygfraktscontainrar som undersöktes. En anmärkning som gjordes vid 

undersökningarna var att majoriteten av containrarna som fanns på marknaden var av 

aluminium, endast ett fåtal var av lättviktsmaterial som komposit. De containrar som 
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tillverkas i lättviktsmaterial kan istället lastas tyngre eftersom mycket av vikten tas bort 

från själva containern då materialet i sig är lättare men styvare. [8] 

Containerindustrin för markcontainrar undersöktes för att finna möjliga likheter och 

lösningar som använts till dessa. Undersökningen visade att de två fraktområdena 

använde samma typ av funktioner för dörrarna vilket förklaras med att de har samma 

uppgift att uppfylla dock i olika miljöer. Se Bilaga 3 för exempel på markcontainrar som 

undersöktes. 

Reglementen och restriktioner  

För att sätta en container i bruk måste den först uppfylla krav ställda från en organisation 

vid namn IATA, vilket är en förkortning för International Air Transport Association. 

Utöver denna certifiering finns ett antal övriga som ej tas upp i rapporten då dessa avser 

containern i dess helhet. Vid framtagningen har endast de restriktioner som berör dörren 

tagits i beaktande. De certifieringskrav som påverkar dörren tas upp i Tabell 2.  

Tabell 2. Certifieringskrav från IATA rörande flygfraktscontainrar. [10] 

Funktion  Certifieringskrav 

Klara av kraft från dörrens insida  23 350 N 

Externmått på dörr för att följa storlekskrav  1626x1562x89 mm 

Inre avgränsande mått på dörr vid på-/avlastning 1340x1315 mm 

Utböjning av containers paneler  38,1 mm 

Möte med uppdragsgivarens serviceavdelning   

Med utökad kunskap kring funktion, marknad och krav bestämdes en intervju med 

uppdragsgivarens serviceavdelning GSN (Global Service Network) där Peter Westerling 

och Thomas Westerholm intervjuades. Envirotainer har egna servicestationer 

positionerade över nästintill hela världen. Ett möte med de som kontinuerligt reparerar, 

ser containrarna i drift samt möter företagets kunder gav möjligheten att se förloppet ur 

ett större helhetsperspektiv. Frågorna som ställdes riktades till företagets befintliga 

produkter vilket gjorde att svaren främst avsåg containrar av RKN-modell. Även RAP-

modellen diskuterades delvis eftersom den för några år sedan genomgick den process som 

RKN-modellen gör idag, nämligen ombyggnation från aluminium till kompositmaterial. 

För att läsa de kompletta frågeställningarna till GSN samt deras svar till dessa, se Bilaga 

4. All information som samlades under detta möte sekvenserades ned till ett antal 

utgångspunkter som användes för att forma projektet.  

En viktig återkommande del under mötet var att ingen del skulle sticka ut utanför 

containerns väggar, detta för att minimera antalet delar att fastna i. Material med hög 

friktionsgrad som gummi ska helst undvikas för större areor då delar kan fastna och dras 

loss, exempelvis en tätning placerad på utsidan. Dörren har ett krav på att kunna fästas 

vid öppningsvinkeln 270° och i detta läge kunna förflyttas kortare sträckor på 

lastningsstationerna. Ungefärligen 80 % av alla skador sker på nedre delen av containern 

och majoriteten av reparationerna beror på den mänskliga faktorn och ej på slitage. 

Gångjärnet på RAP-modellen har ett inbyggt aluminiumspår som en mindre gummilist 

på dörren kan fästas i för att hålla den i 270°. Vid olyckor där en truck eller liknande kör 

in i listen kan gummit vanligtvis sedan ej fästas i spåret och hela gångjärnet måste därmed 

bytas ut. Vanligaste orsaken till att handtaget går sönder är att det inte stängs ordentligt. 
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Då det får sig en smäll och blir skevt kan det troligtvis inte stängas och vid flera liknande 

incidenter har det hänt att hela handtaget med dess inre funktionsdelar fått bytas. Klorna 

som är kopplade till roddarna som stänger dörren till containern svetsas på plats vid 

montering och måste kapas för att få loss handtaget på dagens konstruktion. Istället för 

att göra denna procedur är det enklare att byta hela dörren tillsammans med dess 

komponenter, trots att inte alla delar är trasiga. Handtagets placering i mitten av dörren 

grundar på att det ska nås vid stående position och även vid staplande av containrarna. 

[23, 24] 

Mycket av den information som presenterades under mötet med GSN visade sig även 

vara ny för uppdragsgivarens R&D-avdelning som också deltog under sammanträdet. 

Detta var mycket förvånande då tydligare kommunikation mellan dessa avdelningar 

förväntats. Detta resulterade i en oumbärlig idégenerering kring nya delfunktioner samt 

förbättring av redan befintliga delar av produkten för projektets fortsatta utveckling och 

framgång inom konceptutvecklingen.  

Målgrupp 

Ett frågetecken från projektets start var mot vilka mål och individer som arbetet skulle 

sträva mot respektive vända sig till. Då branschen för det valda projektet är en mycket 

nischad och främmande sådan, gavs svaret på tidigare frågeställning efter mötet med 

serviceavdelningen. Mötets huvudsakliga ämne var hur reparationer går till, vad som 

orsakar dessa och möjliga problemområden som stötts på. Från detta formades 

målgruppen till de individer som dagligen jobbar i direktkontakt med dessa containrar 

med av- och pålastning av fraktprodukter och på servicestationerna med reparationer. Att 

konstruera utformningen utefter direkta användarnas behov och för att minska och 

underlätta reparationer, blev en central frågeställning för fortsatt arbete och således även 

en avgörande fråga vad gäller målet för projektet i dess helhet, se Figur 1 för ett exempel 

på person ur målgruppen.  

 

Figur 1. En typisk person ur målgruppen.  
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Kravspecifikation och QFD 

I arbetet mot att uppfylla projektets mål upprättades en kravspecifikation och en QFD 

utefter de strängt utformade certifieringskraven som introducerades av uppdragsgivaren 

under inledningsfasen av projektet. I kravspecifikationen framgår krav och önskemål som 

riktlinjer för generering av olika lösningsalternativ avsedda att lösa dessa. [20] 

Kravspecifikationen är upprättad så att den går att utläsa i sin helhet i Bilaga 5. I 

kvalitetshuset QFD framgår information såsom kundönskemål, korrelerande 

produktegenskaper med dess tillhörande målvärden. Dessa kundönskemål viktas och den 

relation som uppstår mellan önskemål och produktegenskaper analyserades. Vilket i sin 

tur resulterade i att det lättare gick att utläsa vilka lösningsalternativ som ansågs vara av 

störst betydelse. [20] De tre viktigaste analysresultaten utefter kvalitetshusets 

korrelationsresultat visade sig vara att dörren skulle hållas inom bestämda mått, klara av 

en last på minst 23 350 N inifrån där antalet gångjärn och handtag var av stor betydelse, 

samt kunna öppnas med en radie på 270. Även målvärden för de olika lösningarna 

framgår i kvalitetshuset. Förutom storleken, styvheten samt öppningsvinkeln kan viktiga 

aspekter såsom vikt, positionering av handtag samt antal delar urskiljas. För att utläsa hur 

uppdragsgivaren uppfyllde de framtagna kundönskemålen i jämförelse med sina 

konkurrenter utformades även en konkurrentjämförelse. Eftersom att den 

containermodell som arbetet kretsat kring utformats i ett lättviktsmaterial som komposit 

skiljer den sig markant mot de befintliga containrar på marknaden som fortfarande 

tillverkas i aluminium.  Kvalitetshuset går att läsa i sin helhet i Bilaga 6. 

Både kravspecifikationen och kvalitetshuset har under projektets gång använts frekvent 

för att urskilja värdet av de lösningsalternativ som genererats, för att sedan förhålla sig 

enligt uppdragsgivarens förhoppningar och förväntade krav.  

Moodboard  

Efter informationssökningen av olika marknader samt inblicken i uppdragsgivarens 

serviceavdelning, illustrerades en moodboard för att visualisera och samla informationen 

utifrån ett designperspektiv, se Figur 2. De viktigaste egenskaperna produkten skulle 

utstråla var robusthet och klinisk renhet då uppdragsgivarens största fraktprodukt var 

känsliga vacciner. Tillsammans med det var även styrka och uthållighet viktigt för detta 

och att färgskalan uppdragsgivaren önskade färger var blått, vitt, svart och grått.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Moodboard. 



 

   

 

8 

 

Delfunktioner 

Med all information samlad delades produkten upp i sex delfunktioner som sedan mycket 

av fokuset kretsade kring under större delen av konceptgenereringen, se Figur 3. Den 

första delfunktionen var fäste för dörr då kravet fanns att dörren behövde möjligheten att 

stadigt sitta fast i en öppningsvinkel på 270° men samtidigt kunna förflyttas. Placeringen 

av tätningen avsåg att konstrueras ur ett användarperspektiv, det studerades alltså ej 

vilken typ av tätning som var mest effektiv för att hålla kylan. Samma utgångspunkt 

gällde för gångjärnet, handtaget och offerdelen. Då 80 % av skadorna skedde på de nedre 

delarna av containern valdes också nedre skyddet utifrån samma utgångspunkt som ovan. 

Dessa delfunktioner låg till grund för utvecklandet av slutkonceptets olika lösningsförslag 

till problemställningen som anbringats uppdraget i form av de strikta certifieringskraven 

som behövde infrias.  

 

Figur 3. Sex utvalda delfunktionsområden utplacerade på containern.  
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4 Resultat 

I följande kapitel presenteras produktresultatet av projektet, se Figur 4 för slutkonceptet. 

Konceptet beskrivs sedan mer ingående med hjälp av var och en av de delfunktioner 

som utgör produktkonceptet, där korta motiveringar kring valet samt utformningen av 

dessa påvisas under Funktion & finesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bild på det framtagna produktkonceptet. 

Produktens utformning och enkelhet i kombination med den än så länge relativt unga 

marknaden inom flygfraktscontainrar av kompositmaterial, gör enheten på många sätt 

revolutionerande i sitt genomförande.  

Valet av en dörr istället för två dörrar går emot standarden för tidigare utformade RKN-

modeller samt förflyttningen av handtag utanför dörrens dimensioner ses på flera sätt som 

banbrytande inom sin produktkategori. Resultatet av produktutvecklingsprocessen kring 

dörren är ett första utkast och ligger till grund för vidare utvecklingsarbete av konceptet 

hos uppdragsgivaren.  

4.1 Utseende  

Det framtagna produktkonceptet har formgivits i enlighet med övriga paneler för att ge 

containern ett sammanhängande utseende. Utformningen är menat att uttrycka enkelhet, 

trovärdighet och en förnimmelse av ny teknik samt spegla ingenjörskonst. Exteriören är 

huvudsakligen steril och diskret men erbjuder skarpa färginslag som förväntas markera 

produktens placering, symbolisera var och hur den ska förflyttas samt nyttjas vid 

användning.  

4.2 Storlek  

Dörrens storlek i jämförelse med tidigare utformning av RKN-modellen har ökat. Detta 

då de två aluminiumdörrarna som tidigare använts för att sluta lastutrymmet 

sammanslagits till en större kompositpanel. På grund av den tidigare 

aluminiumkonstruktionen kunde detta ej erhållas, men med den ökade styvheten som 

kompositen medför kan en sådan utformning istället genomföras. På så vis förenklas både 
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produceringen, monteringen och själva användandet av produkten. Dörrpanelens 

invändiga mått är skapta för att passa in i containerns övriga fasadpaneler, se Bilaga 7. 

Dörrpanelens olika fasningar används för underlättandet kring förflyttningen av 

dörrpanelens position för att lägga sig parallellt med containerns kortsida samt att minska 

uppkomsten av köldbryggor i materialet. Måtten på dessa har givits av uppdragsgivaren 

under beställningen. Vikten uppgick till 22,25 kg inklusive dörrens alla komponenter.  

4.3 Funktion & finesser  

I förstudien framgick det att produkten delats in i sex delfunktioner som genererats för att 

förbättra produkten samt lösa de olika certifieringskraven som ingick i 

uppdragsbeskrivningen. Av dessa delfunktioner har fem lösningar till dessa sex 

lösningsområden applicerats slutprodukten. Med det menat att offerdelsfunktionen ej 

tillämpats på grund av tidsbrist och avsaknad av validerbart samt betydelsefullt 

testutförande av delkonceptet. För en utförligare beskrivning av delfunktionen se kapitlet 

Koncept. 

Fäste för dörr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Visualisering av dörrens fästningsanordning. 

Då ett av kraven för uppdraget var att dörrpanelen skulle fästas vid 270º skulle någon 

form av fästningsanordning utvecklas för detta. Lösningen till fästningsanordning består 

av ett helsidigt aluminiumspår fäst på containerns panel med motsvaranden fästen av 

gummi uppdelat i fyra partier på dörrpanelen för lättare utbytbarhet samt för oberoendet 

av varandras slitage. Med det menat att om någon eller några av 

gummifästningsanordningar slitits kraftigt eller lossnat ska funktionen trots detta fungera 

och delarna ska vara utbytbara var och en för sig. I det fall aluminiumspåret fått stötar 

eller utspridda slitage som påverkar för gummits placering kan aluminiumprofilen bytas 

separat. För en tydligare visualisering av delfunktionen kan detta ses ur topp vy perspektiv 

i Figur 5.   
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Gångjärn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Figur över det valda L-profilsgångjärnet.  

Då slutkonceptet resulterat i en dörr istället för två medförde också detta att endast ett 

gångjärn behövde användas för konstruktionen, se Figur 6. Den tidigare positioneringen 

för gångjärnet ifrågasattes men då ett av beställningskraven var att ingen av containerns 

delar fick sticka ut från containern vid lastningstillfället blev den högra sidan, containern 

sett rakt framifrån, den enda möjliga vid utformandet av en enda större dörrpanel.  

Tätning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Tätningens invändiga placering på dörren.  

En viktig komponent för att dörren ska hålla tätt och isolera var dörrens tätning. Liknande 

kompositprodukt men i av RAP-modell har gjorts med tätning placerad på dörrpanelens 

utsida. Detta har ej visat på positiva effekter då tätning lätt fastnat och slitits loss under 

användandet. Därav har en tätningsvariant av intern isolering utformats på dörrpanelens 

insida, se figur 7.   
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Handtag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. I den övre delen av figuren visas handtagets position på containern, dess 

avskalade utseende med utrymme för låsanordning. Den nedre bilden visar på 

roddarnas momentrörelse vid öppning och stängning.  

 

Handtaget består av ett ytterhölje som hakar fast i ett internt fäste, se Figur 8. Då höljet 

släpps från fästet med hjälp av en tumtryckning i mitten av handtaget, vrids denna kring 

en stång. Handtagets ena sida är i sin tur fäst i en S-formad del, som på grund av sin stela 

kropp vrider en rodd kring sin momentaxel. En gripklo i roddens båda ändar är fastsvetsad 

för att antingen dra in dörren mot lastutrymmet eller släppa den beroende på vilket håll 

rodden vrider och ifall dörren ska öppnas eller stängas.  

Handtaget är konstruerat så att det lätt ska kunna greppas av en manshand med 

arbetshandskar då detta ingått i uppdragsbeskrivningen. Ytterhöljet har utformats för att 

ge en minimal klämrisk och handtaget i sig är av många mycket enkelt att förstå samt att 

behålla det gamla utseendet för enhetliga skäl med tidigare produkter. Ett tidigare 

problemområde för föregående modeller har varit att då handtaget gått sönder har 

roddarna behövt kapas, och bytas ut. Även byte samt installering av nytt handtag görs 

under dessa omständigheter. Det konceptförslag som ligger till grund för förbättringen av 

detta är ett utbytbart handtag, se Figur 9. Handtaget kan lätt skruvas fast eller monteras 

av och på så vis behöver endast det trasiga handtaget bytas och inget annat.   
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Figur 9. Den gula delen i bilden visar en avtagbar komponentdel som gör att handtaget 

kan lossas från sitt fäste kring rodden. Observera att bilden ej innehåller slutkonceptets 

färgval för belysning av detaljens urskillning. 

 

Nedre skydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Visualisering av skyddets placering visas i figuren. 

 

För att skydda dörrpanelen mot de truckskador som ofta uppkommer i samband med 

förflyttning har ett skydd utformats, även detta i kompositmaterial, se Figur 10. 

Laminattjockleken har ökats i jämförelse med övriga paneler. Då tjockleken på laminatet 

ökar, ökas även böjstyvheten i kvadrat vilket gör denna del mycket hållbar. Skyddet klarar 

större stötar och belastningar men är inte tänkt att hålla för allt. Komponenten har 

anpassats för att lätt kunna bytas ut, i det fall den deformerats genom att den tagit upp för 

mycket energi från en stöt, genom att skära loss limningen. Montering av nytt skydd sker 

endast genom applicering av ny limsträng.    



 

   

 

14 

 

5 Realisering 

Efterfrågan av dessa containrar har stigit markant de senaste åren vilket lett till att 

produktionen ökat. Med detta är det av stor vikt att den sker så effektivt som möjligt för 

att spara tid och pengar. Idealet för produktion är att allt kommer färdigtillverkat för att 

sedan monteras på plats för att spara in på kostnader för tillverkningsmaskiner och det 

underhåll dessa behöver. [11] Vid val av material och tillverkningsmetod har fokus legat 

på de leverantörer som uppdragsgivaren använder idag då ingående delar i konstruktionen 

ej är standardkomponenter med avvikelse för skruvar och dylikt.  

5.1 Tillverkning av prototyp 

Vid framställningen av en prototyp till projektet låg fokus på att göra en 

funktionsprototyp. Befintliga delar som uppdragsgivaren hade på lager användes för 

detta, men konstruerades om för att passa in på den valda designen och funktionen. Den 

del som krävde modifiering var handtaget, resterande delar användes som de var eller 

mindre ändringar som längder eller liknande gjordes.  

Dörr 

Valet av en prototyp med bara en dörr gjordes, vilket kan läsas längre fram i rapporten 

under konceptutvärdering. Vid framtagningen användes då ritningar som 

uppdragsgivaren tagit fram avseende en dörr, där alla sidor var fasade för att minska 

köldbryggor.  

Då dörren var den första som tagits fram i dess slag hos uppdragsgivaren byggdes en form 

för att gjuta den i. Den byggdes i MDF-material som en sarg ovanpå ett glasbord. Spackel 

tillsattes i de utrymmen som uppstod vid bygget för att täta. När det torkat tejpades och 

vaxades formen för att produkten skulle släppa från den provisoriska formen. Med 

vaxningen gjord klipptes glasfiber och lades längs formens botten. Kärnmaterialet 

sågades till och formades utefter dörrens tänkta dimensioner och aluminiumplattor 

limmades på de ställen där delkomponenter skulle fästas med hjälp av inserts. Därefter 

lades kärnmaterialet ovanpå glasfibern i formen och även dess kanter omslöts av detta. 

Slutligen lades ytterligare ett täckande lager glasfiber på toppen. Dessa tre olika tillfällen 

visas i nedanstående Figur 11.  

 

 

Figur 11. Sett från vänster; form för dörr, glasfiber och kärnmaterialet placerat i form, 

glasfiber på dess topp för avslut.  

 

Nästa steg var att injicera dörren med plast under vakuum enligt metoden VARTM. För 

att få plasten att sprida sig över materialets alla ytor var kärnmaterialet spårat, främst för 

att transportera plast till dörrpanelens hörn. Ett plaströr placerades i materialets mitt som 
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gick genom hela materialet för att föra in plasten och ett lock placerades för att få en slät 

yta. Ytterligare ett plaströr placerades kring öppningen för att leda ut överflödet av 

plasten. Dörren var nu klar för injicering och en vakuumbag i plast tätades runt formen 

och produkten varpå injiceringen startade. Efter cirka 20 minuter var injiceringen klar och 

produkten härdades i 24 timmar under vakuum. I nedanstående figur visas 

injiceringsprocessen. 

 

 

Figur 12. Sett från vänster; In- och utsug för plasten, vakuumbag över produkt och 

form, dörr efter injicering i form.  

 

Nedre skydd  

Nedre skyddet tillverkades på samma sätt som dörren då materialvalet var detsamma. I 

detta fall krävdes ingen form då formen på skyddet var rektangulärt och inga avvikande 

fasningar eller liknande fanns. På samma sätt som tidigare vaxades ytan där produkten 

skulle gjutas, men istället för ett lager glasfiber, placerades fyra för mer stadga när 

detaljen var torr. Därefter lades kärnmaterialet ovanpå detta och en vakuumbag drogs 

över och plasten injicerades under vakuum, se Figur 13. 

 

 

Figur 13. Sett från vänster; kärnmaterial på glasfiber, vakuumbag kring produkten.  

 

Handtag 

Handtaget var ett sådant exempel där befintliga resurser nyttjades för att visa den tänkta 

funktionen. Däremot demonterades det och den sammanlänkande del mellan det fysiska 

handtaget och den del som roterar rodden eliminerades och ersattes med en S-formad 

plåtplatta. I Figur 14 visas hur det gamla handtagets sammanlänkande del går bakom båda 
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roddarna och vid det modifierade handtaget går sammanlänkningen bakom rodden vid 

handtaget men framför rodden kopplad till klorna.   

 

 

Figur 14. Sett från vänster; befintligt handtag omplacerat utefter tänkta funktionen, 

modifierat handtag med S-form.    

 

Resterande delar som krävdes fanns hos uppdragsgivaren, såsom roddar, klor och skruv. 

Klorna svetsades fast på rodden i rätt läge för att få rätt vridning. De stänger på dörren 

som klorna hakar fast i konstruerades av en aluminiumplåt som fästes på dörrens topp 

och botten med en skruv som i detta fall motsvarade stångens funktion.  

 

Montering av prototyp  

En ställning byggdes i MDF-material och aluminium för att hänga dörren i och visa dess 

funktioner. Den formades utefter containerns silhuett för att åskådliggöra hur det skulle 

se ut i verkliga fall och för att fungera som stöd, se Figur 15. Dörren och nedre skyddet 

folierades i vitt för att efterlikna verkligheten och tätningslister användes för att illustrera 

placeringar av dessa. Detsamma gällde för fästet för dörren i 270°, där även tätningslister 

nyttjades för att illustrera detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Monterad prototyp.  
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5.2 Tillverkning vid serieproduktion 

Antalet producerade produkter är fler än ett tiotal, men färre än vid massproduceringen 

vilket gör att det kallas för serieproduktion och handlar om ett hundratal exemplar. [11] 

Dörr och nedre skydd  

Likheterna mellan tillverkningen av prototyp och vid massproduktion är många. 

Processerna och materialen för dörren och det nedre skyddet är densamma, det som skiljer 

sig är att permanenta under- och överformar gjorda i glasfiber och polyester används och 

distansmaterialet kommer i färdigfrästa block. Utöver det är tillvägagångssättet för 

injiceringen densamma med glasfibern och vakuumbagen, men att de istället utövas på 

permanenta stationer avsedda för detta. [11] Skillnaden för nedre skyddet är även att en 

stor form konstrueras och kapas sedan i rätt dimensioner så att multipla skydd fås vid ett 

tillverkningstillfälle. 

Handtag  

Ritningar över handtaget och dess delar sänds till leverantörer. Där tillverkas det med 

pulturering som är en metod där aluminiumet pressas genom ett verktyg och önskad profil 

fås. Denna profil kapas sedan i handtagets önskade höjd och sänds till uppdragsgivaren. 

All ytlig aluminium ytbehandlas med en metod kallad eloxering där metallen anodiseras 

för att stärka korrosionsskydd och få en mer slitstark yta. [2, 11] 

Övriga komponenter 

Precis som tidigare komponent sänds ritningar på den önskade komponenten till 

leverantörer. Komponenter skickas till produktion i färdiga längder och former och 

ytterligare bearbetning krävs ej, montering exkluderat.  [11] 

5.3 Materialval 

Utgångspunkten vid tillverkningen var att använda liknande metoder som används idag 

till alla komponenter till produkten, detsamma gällde för materialvalet. Grunden till 

projektet var att dörren skulle göras i kompositmaterial, vilket är starka fibrer som 

sammanhålls med ett matrismaterial. [11] Till denna produkt användes olika typer av 

glasfibrer och polyester tillsammans med ett distansmaterial kallat Divinycell H35 som 

är en vinylcellplast för isolering och styvhet. Glasfibrer på utsidan av dörren (toppen på 

tillverkningsbilderna, se Figur 12) är av vävt glasfiber kallat Quadra 1 200 g/m2, för 

ytfinish användes hugget glasfiber CSM 225 g/m2 och för insidan av dörren och dess sidor 

användes även där hugget glasfiber CSM 800 g/m2. Den vävda glasfibern är starkare än 

den huggna, vilket ur ett idealt perspektiv skulle det använts för alla sidor men vid 

penetreringsskador utifrån och in är det lättare att reparera den huggna, vilket gjort att den 

huggna använts på insidan. I dagsläget består det nedre skyddet av ett två mm tjockt 

kompositlaminat, men vid modifieringen till en massiv del på tio mm tillverkas det istället 

på samma sätt som dörren. Distansmaterialet var av samma typ men istället H130. 

Siffrorna anspelar på densiteten på materialet och det tyngre är tätare och hårdare, alltså 

130 kg/m3.  [11] 

Roddarna tillsammans med hakarna består av rostfritt stål och handtaget, dess 

komponenter och gångjärnet tillverkas i aluminium. Tätningslisterna och fästet för dörren 

är båda tillverkade i gummi.  
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5.4 Montering 

Montering av dörr och dess komponenter sker på uppdragsgivarens 

produktionsavdelning. När dörren tillverkats på kompositavdelningen och nedre skyddet 

limmats fast skruvas rostfria stålplattor, med den genomgående stången som hakarna från 

rodden ska greppa och som förs ned i ett färdigt hål som försätts i distansmaterialet, i 

dörrens topp och botten. Stålplattorna med stängerna kommer färdiga från 

svetsavdelningen som svetsat samman dessa.  

Sista fasen av montering av hela containern utförs på en slutstation i produktion. Där sätts 

alla ingående komponenter, även för dörren, samman eftersom inga av dem är beroende 

av att sättas ihop med varandra i ett tidigare skede. Handtaget monteras på 

maskinrumsdelen och kopplas till roddarna med klor som även de har kommit färdiga 

från svetsavdelningen. Dörren med det nedre skyddet monteras på containern i samspel 

med gångjärnet och sammansättningen av alla ingående delar sker med olika storlekar av 

skruv. 

5.5 Ekonomianalys 

För att få en uppskattning av priset per producerad dörr gjordes en ekonomianalys. 

Eftersom denna produkt leasas ut till företag per flygrutt, säljs aldrig produkten direkt till 

en slutkund. Priset som togs fram avsåg därför produktionskostnader för 

uppdragsgivaren.  

Vid sammanställning av ekonomianalysen var utgångspunkten att använda de 

komponenter uppdragsgivaren använder idag i största möjliga utsträckning för att minska 

kostnader. Många priser hämtades från befintliga leverantörer för liknande delar och 

estimerade priser gjordes tillsammans med uppdragsgivaren. 1-3-9 metoden användes när 

priser för materialen tagits fram för att räkna med tillverkningskostnaden, som är tre 

gånger företagets materialkostnad. [20] Till de komponenter som köps in färdiga och 

endast monteras samman med övriga har det ej tagits fram en tillverkningskostnad. Pris 

per producerad dörr uppgick till 8 865 SEK. Detaljerad information om komponenters 

kostnader återfinns i Bilaga 12.  

Då dörrens dimensioner är unika och ingen befintlig form finns för plastinjiceringen krävs 

nya formar för detta. Detsamma gäller för delar av handtaget som tagits fram till 

produkten. Kostnader för framtagningen av nya formar, profiler och dylikt uteslöts från 

analysen då detta endast tillkommer som ett engångsbelopp vid produktionsstart. 
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Containerdörr Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Lösning 4 Lösning 5 Lösning 6 

Dörr 1 dörr 2 dörrar Långsida Kortsida

Handtag 1 handtag på dörr
1 handtag på 

container
2 handtag på dörr Spännen på sidan Gammalt handtag

Nyframtaget 

handtag 

Roddar 1 rodd 2 roddar Rodd i dörr Rodd i container Lodrätt Vågrätt

Fästen för att hålla 

fast dörr 

2 st för en rodd i 

dörr

2 st för en rodd i 

container 

3 st för en rodd i 

container 

4 st för en rodd i 

container

Fäste för att hålla 

dörr i 270 grader 
Helsidigt Uppdelat

På dörrens 

vänstra sida mot 

öppning

På dörrens högra 

sida mot gångjärn

Gångjärn
Helsidigt enligt 

befintliga gångjärn
Gångjärn i 2 delar Gångjärn i 3 delar

Tätningslister Invändigt Utvändigt På container På dörr Både och 

Nedre skydd 
Hålls fast med 

magnet 
Hålls fast med lim 

Hålls fast med 

skruv 
Utbytbart

Offeranod Plast Utbytbar

Cirkel delad på 

två, fäst med 

skruv 

Cirkel som är 

möjlig att böja, 

med knäppe

6 Koncept 

Det ovan presenterade konceptet var resultatet av en framtagningsprocess av flera 

konceptförslag för att slutligen avslutas med en urvalsprocess. I följande avsnitt 

presenteras dessa processer samt grunderna till dessa.  

6.1 Konceptgenerering 

Efter den ingående förstudien och marknadsanalysen med efterföljande möte hos 

uppdragsgivarens serviceavdelning, genererades konceptförslag inriktade på de problem 

och önskemål som förmedlats av företaget.  

I anknytning till detta framställdes en morfologisk matris utefter de sex olika 

delfunktioner som produkten segmenterats till. I matrisen urskiljs flera olika 

lösningsalternativ för var och ett utav delkoncepten och i utformningen av dessa fanns en 

stark ambition att försöka konstruera lösningsalternativ långtifrån uppdragsgivarens 

konventionella syn på berörda funktionsområden. Dock inom ramarna för vad som 

tidigare fastställts i utformningen av kravspecifikationen och kvalitetshuset. I enlighet 

med detta utfärdades skisser inom varje delfunktionsområde men med bestämmelsen att 

koncepten ska kunna tolkas och appliceras var och ett för sig. Detta för att inte låsa sig i 

en viss utformning eller design redan från början. Koncepten varierar kraftigt med 

avseende på form, funktion och dimension för att hålla ett så brett perspektiv som möjligt 

inför konceptutvärderingen. För att på ett illustrativt sätt erhålla möjligheten att analysera 

design och funktion för de olika delkoncepten, upprättades CAD-modeller till de 

delfunktioner som vidareutvecklats inom de olika delkoncepten från den morfologiska 

matrisen. De lilamarkerade områdena var de som valdes för vidareutveckling till att ta 

fram de slutgiltiga koncepten inför varje delfunktion, se Figur 16. [20]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Morfologisk matris. 
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För att enklare tyda och använda den morfologiska matrisen till fullo användes struktur- 

och formvariationer, se Bilaga 7. I den varierades placering och storlek av de 

nyckelkomponenter som byggde upp produkten för att finna möjliga och alternativa 

lösningar. [20] Många av dessa variationer hörde ihop med de som illustrerats i den 

morfologiska matrisen men även nya togs fram för att få en större spridning av 

konceptförslag. 

6.2 Konceptförslag 

Konceptgenereringen resulterade i ett antal konceptförslag inom respektive delfunktion. 

För basen av dörren togs två konceptförslag fram där båda koncepten gick ut på att placera 

dörren på containerns långsida med den fasade delen och maskinrummet till vänster sett 

rakt framifrån. Förslagen som togs fram var huruvida det skulle vara en eller två dörrar.  

Handtag 

De två konceptförslag som genererades för handtaget utgick båda från det handtag 

uppdragsgivaren tagit fram för ett antal år sen till den större RAP-modellen. Det första 

konceptförslaget var att placera det befintliga handtaget på containern istället för i dörren 

för att istället utnyttja utrymmet i dörren för utökade isoleringsmöjligheter. Vid detta 

koncept användes en rodd kopplad till handtaget som hakade fast i stänger som placerats 

på dörrens topp och botten.  

Det andra konceptförslaget utformades i likhet med det första men med skillnaden att 

handtaget gjordes utbytbart. Detta för att slippa byta eller kassera andra delar vilket man 

tidigare behövt göra. Se nedanstående figur för de första handtagsförslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Till vänster dagens RAP-handtag och till höger det utbytbara, båda sedda rakt 

ovanifrån.    

 

Fäste för dörr  

Tre konceptförslag togs fram för fästet där alla koncept bestod av en aluminiumdel 

placerad på det bortre hörnet av containerns högra sida och en gummidel placerad längst 

ut på dörrens vänstra sida för att hålla fast dörren. Konstruktionerna av dessa utformades 

så att en av delarna skulle vara utbytbara. Första konceptförslaget var ett helsidigt 

aluminiumspår med helsidig gummidel. Det andra var ett aluminiumspår uppdelat i fyra 

delar som totalt sett skulle sträcka sig lika långt som ett helsidigt. Mot detta skulle även 

gummidelen vara uppdelad i lika stora delar. Det sista konceptet bestod av ett helsidigt 

aluminiumspår med uppdelade gummidelar. Se nedanstående figur för de tre koncepten.  



 

   

 

21 

 

 

Figur 18. Framtagna konceptförslag för fäste sett snett bakifrån containern.  

 

Gångjärn 

Vid framtagning av konceptförslag för gångjärnet låg fokuset på placeringen och ej på 

formen. De två koncept som togs fram var ett som placerades på utsidan av dörren och 

containern i liknelse med en traditionell dörr och ett som satt på dess insida. Båda 

koncepten bestod av aluminium, se Figur 19.  

 

 

Figur 19. Till vänster utvändigt konceptförslag för gångjärn, till höger invändigt.   

 

Tätning 

Endast placering av tätningslisterna varierades då typ av list avgränsades till att inte ingå 

i projektutvecklingen. Tre olika koncept togs fram för placeringen av listerna. I det första 

placerades tätning på insidan av dörren och i det andra konceptet konstruerades 

placeringen istället på utsidan. Det tredje bestod av en sammanslagning av de båda. Se 

Figur 20 för illustrering.   

 

 

Figur 20. Framtagna konceptförslag för tätningslister.  
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Nedre skydd 

Det nedre skyddet bestod av en massiv platta i komposit och de olika konstruktioner som 

togs fram fokuserade på hur detta skulle fästas i dörren för att göra det utbytbart. Det tre 

koncept som togs fram bestod av ett som skulle fästas med magnet i dörr och skydd, ett 

annat med lim och ett med skruvanordning. I nedanstående figur visas det nedre skyddet, 

de olika koncepten byggde alltså på funktionen att göra det utbytbart med samma 

utseende och design. Se nedanstående Figur 21 för visualisering kring placering.   

 

Figur 21. Framtagen placering för nedre skydd. 

 

Offerdel 

Två konceptförslag togs fram för komponenter ämnade att offras istället för att handtaget 

vid yttre åverkan. För denna delfunktion där fokuset låg på att finna den mest lämpliga 

utformningen gjordes detaljerna både enkla och med likartad funktion, dvs. att knäckas 

vid belastning. Båda var runda upptill för att sitta kring rodden men hur de skulle fästas 

varierade. Se Figur 22 för konceptförslag till utformningen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Framtagna konceptförslag för offerdel.   
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6.3 Konceptutvärdering 

För att utvärdera de olika koncept som tagits fram och besluta om vilket som skulle 

vidareutvecklas användes två metoder. Först användes en relativ beslutsmatris för att 

eventuellt eliminera mindre passande koncept för att därefter göra en slutgiltig 

bedömning med hjälp av kriterieviktsmetoden. Nedan beskrivs de olika metoderna samt 

de resultat som gavs.  

 

Relativ beslutsmatris  

I en relativ beslutsmatris ställs de olika koncepten mot ett antal kriterier. Beroende på hur 

de löser och uppfyller de olika kriterierna erhålls ett plus (+) om det är mycket bra, ett 

minus (-) om det är mindre bra eller inte alls och till sist en nolla (0) om det är neutralt, 

det vill säga varken bra eller mindre bra. När samtliga koncept bedömts summeras 

bedömningen. [20] För att ett koncept ska vara aktuellt att vidareutveckla måste detta ha 

ett nettovärde på minst noll, det vill säga minst lika många plus som minus. Utefter det 

slutgiltiga nettovärdet rangordnas de olika koncepten.  

Kriterierna för varje delfunktion hämtades ur QFD:n och kravspecifikationen. En 

sammanställd resultattabell från samtliga relativa beslutsmatriser kan ses i Tabell 3 och 

för fullständiga beslutsmatriser med kriterier, se Bilaga 9.  
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Tabell 3. Sammanställd resultattabell för de sex relativa beslutsmatriserna. 

Delfunktion  Koncept Vidareutveckling 

Fäste för dörr    

 Hela vägen  Ja  

 Uppdelat 1 sida (gummilist) Ja 

 Uppdelat 2 sidor (aluminiumspår) Ja  

Gångjärn   

 Utsida  Ja  

 Insida Ja 

 Uppdelat Ja 

Handtag   

 Utbytbart Ja 

 Befintligt Ja 

Nedre skydd   

 Lim Ja 

 Magnet Ja 

 Skruv Ja 

Offerdel   

 Rund Nej 

 Knäppe Nej 

Tätning   

 Insida Ja 

 Utsida Ja 

 Både och  Ja 

 

Samtliga koncept uppfyllde kriterierna och fick positiva nettovärden vilket ledde till 

vidareutveckling. Under denna process uppstod däremot en del funderingar kring 

delfunktionen offerdel. På grund av tidsbrist kunde inte tillräcklig kunskap samlas eller 

nödvändiga tester utföras för att kunna vidareutveckla denna och med det gjordes valet 

att eliminera delfunktionen helt. Funktionen ansågs fortfarande vara passande och möjlig 

för vidareutveckling men inte inom detta projekt.  

Denna matris användes som ett första steg för att eventuellt eliminera mindre bra förslag 

som ej uppfyllde de ställda kriterierna. De koncept tillhörande de fem delfunktioner som 

valdes för vidareutveckling uppfyllde kriterierna och således sållades inget koncept bort 

i detta steg.   
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Kriterieviktsmetoden 

För att göra en grundligare beslutsprocess och tydligare åskådliggöra vilka koncept som 

uppfyllde varje delfunktions krav bäst användes kriterieviktsmetoden. Metoden går ut på 

att vikta valda kriterier mellan 1-5 utefter betydelse för funktionen. Därefter bedöms det 

hur väl varje koncept uppfyller dessa genom att vikta dem mellan 1-5. Betyget 

multipliceras sedan med viktfaktorn för kriteriet och produkterna summeras. Denna 

summering jämförs med ett idealt fiktivt koncept som uppfyller alla kriterier till det 

maximala och dessa divideras. Totala sammanräkningen kan således som högst uppgå till 

1,00 om konceptet uppfyller alla kriterier som idealen. [20] 

Kriterierna för varje delfunktion hämtades ur QFD:n och kravspecifikationen. En 

sammanställd resultattabell för dessa kan ses i Tabell 4 och för fullständiga tabeller med 

kriterier, se Bilaga 9.  

 

Tabell 4. Sammanställd resultattabell för kriterieviktsmetoden. 

Delfunktion  Koncept Rangordning 

Fäste för dörr   

 Hela vägen  2 

 Uppdelat 1 sida (gummilist) 1 

 Uppdelat 2 sidor (aluminiumspår) 3 

Gångjärn   

 Utsida 1 

 Insida 3 

 Uppdelat 2 

Handtag   

 Utbytbart 1 

 Befintligt 2 

Nedre skydd   

 Lim 1 

 Magnet 2 

 Skruv 1 

Tätning   

 Insida 1 

 Utsida 2 

 Både och  2 

 

Kriterieviktsmetoden resulterade i snarlika rangordningar med föregående metod med 

undantag vad gällde andra och tredje placeringen. De koncept som rankades högst 

gentemot de viktade kriterierna i denna metod var densamma som rankades högst i 
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föregående metod mot samma kriterier fast utan viktning. Samtliga koncept slutade med 

resultat överstigande 0,80 i jämförelse med idealet och detta ansågs vara väl godkänt då 

skalan sträcker sig mellan 0 och 1,00. Därmed valdes dessa till vidareutveckling för 

slutkonceptet.   

6.4 Konceptutveckling 

Efter urvalsprocessen började vägen mot slutprodukten och dess slutfunktioner. Under 

konceptutvecklingen uppstod det en del hinder som krävde lösningar och dessa uppkom 

då konceptet i dess helhet började ta form. 

Vid konstruering av handtaget och rodden med klor som skulle hålla dörren i stängt läge, 

insågs att dessa skulle behöva vara cirka 30 centimeter långa för att nå och haka fast i 

dörren. Detta uppstod för att rätt vridning på klorna skulle fås vid öppning och stängning 

av dörren. Lösningen kom med ett tredje koncept som byggde på tre roddar istället för 

två så att den som är kopplad till klorna skulle komma närmre dörren och vrida åt rätt 

håll. Däremot insågs det vid prototypbygget att denna konstruktion var komplicerad och 

innehöll många komponenter vilket gjorde att föregående koncept återigen evaluerades. 

Med det kom till sist det slutgiltiga konceptet. Den rodd kopplad till klorna flyttades 

utanför handtaget och den sammanlänkade delen mellan dessa modifierades. I Figur 22 

visas de fyra olika handtag som studerats under projekttiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22.  De fyra handtagsversioner som togs fram. Version 1 är det befintliga 

handtaget, version 2 det första utbytbara, version 3 med två stänger och en rodd för 

ändring kring vridmoment och version 4 (slutkonceptet) med rodd utanför handtaget.   
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7 Dimensioneringsberäkningar 

I detta avsnitt följer beräkningar för dimensionering av de delfunktioner som fokuset valts 

att läggas på. Förklarande text med illustrationer av olika scenarion presenteras för varje 

delfunktion tillsammans med tillhörande parametrar som används vid beräkningarna. 

Resultat presenteras kontinuerligt i detta avsnitt. Alla beräkningar som gjorts utgår från 

”worst case scenario”, vilket betyder att de olika funktionerna beräknats utifrån maximal 

belastning och de mest krävande situationerna de utsätts för. [8] Beräkningar har gjorts 

med hjälp av datorprogrammet Matlab och återfinns i Bilaga 11. [14] I beräkningarna 

används en mängd parametrar som presenteras i Tabell 5.  

 

Tabell 5. Beräkningsparametrar. 

Parameter Beteckning Värde 

Tyngdacceleration 𝑔 9,82 m/s2 

Massa för dörr inklusive delfunktioner m 22,25 kg 

Höjd för dörr b 1420 mm 

Höjd för stång ovanför dörr b1 36 mm  

Höjd för stång i dörr  b2 50 mm 

Längd på dörr  l 1470 mm 

Djup på dörr  h 80 mm  

Tjocklek på skal för komposit ts 1 mm  

Tjocklek på kärnmaterial för komposit tk 78 mm  

Diameter stång på dörr  d 20 mm  

Avstånd mellan centrumpunkter av skal för 
komposit  

ds 79 mm  

E-modul för skal för komposit (insidan av 
dörrens yta)  

Ei 16 500 MPa 

E-modul för skal för komposit (utsidan av 
dörrens yta) 

Eu 21 000 MPa 

Genomsnittlig E-modul för skal Es 18 750 MPa  

E-modul för kärnmaterial för komposit Ek 37 MPa  

E-modul för kärnmaterial för komposit vid 
skjuvning 

Gk 9 MPa 

E-modul för rostfritt stål  Estål 195 000 MPa 

Maximal kraft från IATA-certifiering Fdörr 23 350 N 

7.1 Utböjning av dörr vid kraft inifrån  

Enligt kravspecifikationen måste dörren klara en kraft på 23 350 N inifrån sett, vilket kan 

uppstå vid exempelvis turbulens eller om planet störtar. Vid sådana situationer uppstår 

utböjning på dörren och enligt IATA-certifieringen får denna utböjning vara maximalt 

38,1 mm från containerns alla sidor, inklusive dörren. Se Figur 23 för illustration.  
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Figur 23. Kraft Fdörr som dörr utsätts för inifrån, där streckade området är gångjärnets 

placering och stängerna de som klorna hakar fast i.  

För att säkerställa att dörren klarade av denna kraft beräknades utböjningen av denna. 

Däremot fanns ej kunskapen att beräkna utböjning av en platta, vilket resulterade i att en 

omkonstruering gjordes för att kunna utföra beräkningen. Detta visas i Figur 24, med två 

inspänningspunkter från stängerna samt en hel sida fastspänd för gångjärnet. Den 

streckade del av dörren var den som försummades för att konstruera om plattan till en 

balk för att därefter kunna använda elementarfall för fritt upplagd sandwichbalk. [17, 25] 

Den delen försummades på grund av att stängerna satt med ett djup b2 från topp och botten 

gångjärnet var fast inspänt längs hela sidan.  

 

Figur 24. Illustration över omkonstruering från platta till balk.   

Med detta gjort kunde nu fallet som tidigare nämnts användas enligt Figur 25. Där 

illustreras den kraft Qdörr balken utsattes för som var hälften av den tidigare nämnda 

kraften Fdörr då kraften delades upp på ändarna av balken som vardera avsåg två 

inspänningspunkter som tidigare visat. Reaktionskrafterna RC och RD som uppstod i 

inspänningspunkterna illustreras samt åt vilket håll utböjningen 𝛿dörr sker.  
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Figur 25. Elementerfall 3 för nedböjning.  

Nedböjningen för detta fall beräknades enligt nedanstående formler. Eftersom att det var 

en sandwichbalk bestod den totala nedböjningen av både böjning wb och skjuvning ws vid 

en kraft på denna.   

        𝛿(𝑙𝑥) = 𝑤𝑏(𝑙𝑥) + 𝑤𝑠(𝑙𝑥) =
𝑄𝑙3

24𝐸𝐼𝑦
((

𝑙𝑥

𝑙
)

4

− 2 (
𝑙𝑥

𝑙
)

3

+ (
𝑙𝑥

𝑙
)) +

𝑄

2𝑆
(𝑙𝑙𝑥 − 𝑙𝑥

2)       (1) 

                                                                 𝑆 =
𝐺𝑘𝑑𝑠

2

𝑡𝑘
                                                         (2) 

I detta fall var Q ekvivalent Qdörr som tidigare beskrivits. I avsåg tröghetsmomentet som 

berodde på utformningen av balken, vilket var en så kallad Sandwichbalk, se Ekvation 3 

för beräkning av denna och Figur 26 för illustration. [17, 25] Detsamma gällde för 

Ekvation 2. Denna utformning berodde på materialvalet, komposit, som är uppbyggt av 

tunna laminatskivor och kärnmaterial som fyller upp hålrummet mellan dessa skivor. E-

modulen Es var ett framtaget mellanvärde mellan de olika E-modulerna för de olika 

skalmaterialen Quadra Eu samt CSM Ei, Ek var E-modulen för kärnmaterialet och Gk E-

modulen för kärnmaterialet vid skjuvning. [8] 

 

Figur 26. Tvärsnitt över sandwichbalk.  
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                                                   𝐼𝑦 = 2𝑡𝑠𝑏𝑥 (
ℎ

2
)

2

+
𝐸𝑘𝑏𝑥ℎ

2

𝐸𝑠12
                                            (3) 

Denna del beräknades för att variera höjden (bx) med avseende på längden (𝑙𝑥) för att få 

ut maximala utböjningen (𝛿) och kontrollera att den inte översteg certifieringskravet. För 

att kunna göra detta ställdes en ekvation upp för att hitta sambandet mellan höjden och 

längden och variera dem mot varandra enligt Ekvation 4. 

                                                        𝑏𝑥 =
(

𝑏

2
−𝑏2)

𝑙−0
𝑙𝑥 + 𝑏2                                                  (4) 

Med detta insatt i Ekvation 1 kunde totala utböjningen beräknas och uppgick till 26,3 

mm. Resultatet blev att dörren klarade av utböjningskravet och den tänkta konstruktionen 

var därmed möjlig.  

7.2 Belastningsmoment på gångjärn vid öppet läge  

Vid nyttjande av containern kan det uppstå ett läge av dörren där den ej stängs eller hakas 

fast i containern. Detta läge lägger en belastning på gångjärnen då dörren hänger fritt i 

denna. För att avgöra om gångjärnen skjuvades beräknades reaktionskrafterna som 

uppstod i gångjärnet vid detta läge. Det krav som sätts på reaktionskrafterna var den 

tidigare nämnda maximala kraft dörren utsätts för, 23 350 N, men uppdelat på fyra 

infästningspunkter. Vilket gav ett krav på 5 837,5 N.  

Som tidigare avsnitt visade var det tänkt att det skulle vara ett helsidigt gångjärn. Däremot 

gjordes beräkningar för två fall, ett med helsidig last och ett med två punktlaster för att 

illustrera skillnaden mellan dessa.  

Helsidig last  

För att ta fram reaktionskraften Q som uppstod längs gångjärnet gjordes en friläggning 

av dörren, se Figur 27.  

 

Figur 27. Friläggning av dörr vid helsidig last.  

Från detta ställdes följande jämviktsekvationer upp för att därefter kunna beräkna dessa. 

                                                         ↑ : 𝑅𝐺 − 𝑅𝐹 = 0                                                     (5) 

                                                        → : 𝑅𝐸 − 𝑅𝐻 = 0                                                    (6) 

                                                    𝐺↷: 𝑅𝐻𝑏 − 𝑚𝑔
𝑙

2
= 0                                                  (7) 
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Utifrån Ekvation 5-7 kunde reaktionskrafterna bestämmas och dessa blev RE,H=113,09N. 

Friläggningen enligt Figur 27 gjordes för att kunna använda elementarfallet fritt upplagd 

balk 4 och beräkna Q utifrån reaktionskrafterna och nedanstående formel kunde 

användas. [17] 

                                                  𝑄𝐺 =
3𝑅𝐸,𝐻

2
= 169,64 𝑁                                                (8) 

Nedan visas de reaktionskrafter som uppstår i dagens gångjärn i jämförelse med de som 

beräknats fram ovan.  

                                                𝑄𝐺 = 169,64 𝑁 < 5 837,5 𝑁                                         (9) 

Ekvation 9 visar att dessa gångjärn håller för dörren eftersom att reaktionskrafterna som 

uppstår är mindre än certifieringskraven och gångjärnen utsätts således för mindre krafter.  

Två punktlaster 

Samma metod användes för att beräkna reaktionskrafterna RE och RH vid två punktlaster. 

Jämviktsekvationerna var densamma i båda fallen, men eftersom det var punktlaster i 

detta fall istället för en kraft längs hela gångjärnet som i föregående, ser friläggningen 

annorlunda ut, se Figur 28.  

 

Figur 28. Friläggning av dörr vid två punktlaster.   

Samma jämviktsekvationer som Ekvation 4-6 gjorde att reaktionskrafterna RE och RH 

blev densamma som ovan beräknat. Däremot blir jämförelsetalen olika. 

                                                𝑅𝐸,𝐻 = 113,09 𝑁 < 5 837,5 𝑁                                    (10) 

Ovanstående ekvation visade att dessa gångjärn höll för dörren eftersom att 

reaktionskrafterna som uppstod var även här mindre än certifieringskraven och 

gångjärnen utsattes således för mindre krafter.  

7.3 Dimensionering av stång i dörr   

Stänger som i dag används är placerade genomgående i dörren och där dessa går ut har 

laminatskivor placerats för stadga. När klorna hakar fast i stängerna uppstår 

reaktionskrafter och där de är som störst placeras laminatskivorna. Denna konstruktion 

bestod av två kortare stänger placerade längs dörrens topp samt botten vilket gör att 

uppbyggnaden inuti dörren såg annorlunda ut. I Figur 29 friläggs stången med endast en 
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laminatskiva (gulmarkerad) vid utgången av stången där reaktionskraften RA uppstått. 

Längs den del av stången som placerats inuti dörren och kärnmaterialet (streckat område) 

uppstod en längsgående kraft Qstång och RB. Det var dessa som beräknades i denna del för 

att kontrollera att konstruktionen höll för kortare stänger istället för genomgående. Den 

kraft Fstång som trycker på stången är en fjärdedel av Fdörr då dörren totalt sett ses ha fyra 

infästningspunkter, två stänger vid topp och botten och gångjärnet delas upp på två 

punkter.  

 

Figur 29. Friläggning av stång med laminatskiva vid utgången.  

Med friläggning gjord kunde jämviktsekvationer ställas upp.  

                                                 → : 𝑅𝐴 − 𝐹𝑠𝑡å𝑛𝑔 − 𝑅𝐵 = 0                                           (11) 

                                            𝑂↷: 𝑅𝐴𝑏2 − 𝐹𝑠𝑡å𝑛𝑔(𝑏1 + 𝑏2) = 0                                      (12) 

Utifrån detta gavs RA=10 040,5 N och RB=4 203 N. Den del av stången placerad i dörren 

kunde jämföras med elementarfallet fritt upplagd balk 4 och därmed beräkna kraften 

Qstång enligt Ekvation 13. [17] 

                                                  𝑄𝑠𝑡å𝑛𝑔 =
3𝑅𝐵

2
= 6304,5 𝑁                                           (13) 

Kärnmaterialet som användes var Divinycell H35 och trycket det klarade av var PH35=0,3 

MPa. Med hjälp av kraften Qstång kunde trycket mot materialet bestämmas genom att 

dividera detta med arean på ytan, där arean avser höjden b2 multiplicerat med diametern 

för stången d, enligt Ekvation 14.  

                                              
𝑄𝑠𝑡å𝑛𝑔

𝑏2∙𝑑
= 6,305 𝑀𝑃𝑎 > 0,3 𝑀𝑃𝑎                                    (14) 

Denna beräkning visade att stången ej kunde placeras direkt i kärnmaterialet då det ej 

klarade det tryck som uppstod. Flera lösningar fanns till detta problem. Utökning av 

längden på stången för att minska trycket var en lösning. Däremot skulle den behöva 

förlängas cirka 21 gånger vid jämförelse av kraften som uppstår mot den kraft 

kärnmaterialet klarade av, vilket skulle resultera i en stång på cirka 1 050 mm. Dessutom 

uppstod nötning vid området kring stången och således var det ingen hållbar lösning.  

En möjlig lösning var den som användes i dagsläget, att laminatskivorna placeras på de 

ställen där reaktionskrafterna var som störst. Detta ledde till att förutom den laminatskiva 

som placerades vid utgången av stången, kunde en placeras inuti dörren vid stångens slut. 

I Figur 30 illustreras detta med två laminatskivor som är gulmarkerade där de största 

reaktionskrafterna uppstår.  
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Figur 30. Friläggning av stång med laminatskiva vid utgången samt botten av stången.  

En annan möjlig lösning var att använda ett annat kärnmaterial kring stången för att öka 

tryckmöjligheten. Skulle man istället placera Divinycell H130 som klarar av PH130=2,4 

MPa skulle stången ej behöva förlängas lika mycket. Förlängningen blir istället cirka 2,6 

gånger längre vilket resulterar i en längd på cirka 131 mm b3, se Figur 31.  

 

Figur 31. Illustration av rodd vid användning av förstärkt material, H130, vid roddens 

botten och resterande material i standard, H35.  

Trots flera möjliga lösningar är den lösning som lämpar sig bäst den som liknar dagens 

konstruktion där laminatskivor används för stadga. Med denna konstruktion slipper man 

nötningen som uppstår som förkortar kan livslängden på materialet och 

produktionsmässigt finns alla resurser för detta redan då det används på dagens 

containrar. [11] 

7.4 Utböjning av stång   

Som tidigare nämnt måste dörren klara av en kraft inifrån containern på 23 350 N. Som 

påvisat tidigare i kapitlet klarade dörren av detta, däremot sker även en utböjning på 

stängerna i detta läge. Med en laminatskiva placerad vid stångens utgång antas stången 

vara fast inspänd där och elementarfall 1 för konsolbalk kan användas för att beräkna 

utböjningen av denna, se Figur 32. [17] 
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Figur 32. Illustration av elementarfall för stång.  

Den utböjning som sker på stången beräknades utifrån Ekvation 16, där Fstång är 

densamma som i föregående beräkning, Estål är E-modulen för stål och Istång är 

tröghetsmomentet för stången enligts Ekvation 15.  

                                                              𝐼𝑠𝑡å𝑛𝑔 =
𝜋(

𝑑

2
)

4

4
                                                  (15) 

                              𝛿(𝑙) =
𝐹𝑠𝑡å𝑛𝑔𝑙3

6𝐸𝑠𝑡å𝑙𝐼𝑠𝑡å𝑛𝑔
(−13 + 3 ∙ 13(1 − 0)) =

𝐹𝑠𝑡å𝑛𝑔𝑏1
3

3𝐸𝑠𝑡å𝑙𝐼𝑠𝑡å𝑛𝑔
                  (16) 

Beräkningen resulterade i att utböjning blev 0,06 mm. Detta var knappt märkbart på 

stången och dessutom går det ej att undvika utböjning utan att ha en större diameter på 

stången, vilket gjorde att resultat godtogs då det ej fanns utrymme att göra detta.  

7.5 Val av en- eller tvådelad dörr 

Dagens RKN-container är tillverkad i aluminium som har högre densitet än det 

kompositmaterial som är tänkt att användas till den nya containern. Detta gjorde att 

möjligheten att använda en dörr istället för två ökade, vilket kunde underlätta vid 

användning av containern. Vikten vid att så få komponenter som möjligt skulle sticka ut 

från containern gjorde även att vikten av antalet dörrar var stor. Fördelen med att använda 

en dörr var att endast en dörr behövde öppnas och fästas i containern vid av- och 

pålastning av fraktgods, i dagsläget går den större dörren att fästas men den mindre hänger 

fritt, se Figur 33. Som nämndes i mötet med serviceavdelningen, se Bilaga 3, måste 

containern kunna vara öppen och förflyttas, vilket gör att dörrarna måste kunna hållas 

fast.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Dagens RKN-container i aluminium med tvådelad dörr i öppet läge.  
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8 Sammanställning  

De förändringar som gjorts på den befintliga containern för att få slutresultatet är många. 

Handtagets placering är utanför dörrens ramar för att förbättra dörrens isolering. Det 

nedre skyddet har utökats för ytterligare stabilitet då många skador sker på de nedre 

regionerna av containern och har även konstruerats för att vara utbytbart. Problemet med 

fästningen i 270° löstes med fyra utbytbara gummidelar placerade på dörren och ett 

aluminiumspår för dem att fästa i som byggts in i bortre hörnet av containern, framifrån 

sett.  Ett helsidigt gångjärn användes till produkten för stabilisering av dörrpanelens 

upphängning. Tätningar placerades på dörrens insida då dessa är gjorda av gummi som 

lätt kan fastna i andra komponenter och därmed slitas sönder. Alla dessa val gjordes 

utifrån ett användar- och servicevänligt perspektiv.  

En ny funktion togs fram tidigt i framtagningsprocessen som kallades för offerdel. Denna 

skulle vara en funktion kopplad till handtaget för att ta upp belastning från detta och 

”offras” vid olyckor. På grund av tidsbrist för tester och dylikt sållades dock förslaget 

bort. Däremot presenterades den för uppdragsgivaren som var positiv till denna, men ej 

för detta projekt.   

Kostnaden för uppdragsgivaren att tillverka en dörr av den framtagna sorten uppskattades 

med 1-3-9 metoden till 8 865 SEK. Vid denna uppskattning användes uppdragsgivarens 

befintliga leverantörer. Inköp av nya maskiner och former exkluderades från analysen då 

dessa är engångsbelopp och svåra att uppskatta per produkt.  

På samma sätt som ekonomianalysen baserades på företagets befintliga metoder, gjorde 

även montering och tillverkning det. Montering av dörren och dess funktioner sker i 

slutskedet vid montering av hela containern på en slutstation i produktion, det enda som 

monteras separat innan detta steg är det nedre skyddet och stängerna som skruvas fast i 

dörren på dess topp och botten. Majoriteten av ingående komponenter till dörren och 

dess funktioner kommer färdigtillverkade till uppdragsgivaren, med undantag för de 

som består av komposit och som tillverkas med plastinjicering under vakuum på 

kompositavdelningen.  

Flygfraktscontainrar följer strikta certifieringar och fraktar ofta värdefulla produkter 

vilket gör att höga krav ställs på dem. Beräkningar gjordes för att kontrollera att 

produkten uppfyllde dessa krav. Vid den maximala kraften på dörren från certifieringen 

på 23 350 N gavs en utböjning på 26,3 mm. För att stängerna placerade i dörren skulle 

klara av kraften de utsätts för i samma situation, nyttjades laminatskivor även vid 

stångens botten för att kunna använda valda dimensioner på dessa. Utböjningen som 

skedde på stängerna uppgick till 0,06 mm. De reaktionskrafter som uppstod i 

gångjärnen var 169,64 N, vilket var lägre än certifieringskravet.   

En fullskalig prototyp tillverkades i samma material som valdes för slutprodukten. 

Dörren gjordes i komposit med glasfiber och polyester med Divinycell som 

distansmaterial. Detsamma användes till nedre skyddet. Handtaget och gångjärnet var i 

aluminium och tätningarna tillsammans med fästena för dörren tillverkades i gummi.  
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9 Diskussion 

Vid projektets start visade förstudien att många företag på marknaden använde aluminium 

vid tillverkningen av containrarna där endast ett fåtal tillverkas i lättviktsmaterial. Om 

vikten reduceras på containern kan fraktprodukternas vikt istället öka. Det nya tänkta 

kompositmaterialet borde möjliggöra för den ökade fraktproduktvikten då materialet i sig 

har en starkare hållfasthet.   

Med nya och revolutionerande idéer sticker slutprodukten ut på marknaden för liknande 

produkter. Tillsammans med valda målgruppen av arbetare och reparatörer av dessa 

containrar har denna produkt ur ett konkurrenssyfte mycket att vinna. Denna bransch är 

slitsam och vid olyckor är det lätt att skada sig, vilket gör att utgångspunkten för den 

tänkta målgruppen kretsat kring ett mer användarvänligt perspektiv.  

Majoriteten av målen har uppfyllts och resultaten har motsvarat förväntningarna, trots 

detta finns ett antal områden som bör ses över ytterligare för att optimera produkten. Ett 

antal punkter har även tagits upp för vidareutveckling vilka anses värda att möjligen 

studera vidare kring.  

9.1 Dimensioneringsberäkningar 

Kontroll av flertalet komponenter gjordes för produkten med beräkningar för att fastställa 

dessa mot ställda krav där fokus låg på hållfastheten. Detta gjordes tillsammans med 

uppdragsgivaren och förenklades genom att vissa delar plockades bort eller försummades. 

Tillsammans med uppdragsgivaren fastställdes det att beräkningarna och resultaten låg 

inom ramarna för det godkända men för att få än mer exakta resultat krävs djupare 

specialistkunskaper. 

9.2 Tillverkning 

Majoriteten av alla ingående delar kommer färdigtillverkade till uppdragsgivaren för att 

sedan monteras samman på olika avdelningar. Det som ej kommer in färdigt är alla 

komponenter tillverkade i komposit. Detta gör att tillverkningen av dessa sker internt och 

är kostsamt vad gäller maskiner men främst monteringsmässigt. I dagsläget fås 

aluminiumpanelerna till den befintliga RKN-modellen i färdiga former och detta är då 

önskvärt även för kompositpanelerna.   

9.3 Ekonomianalys 

Många befintliga leverantörer har använts vid ekonomianalysen för att hålla nere 

kostnaderna. Ett område att se över är tillverkningen av kompositdelarna för såväl RKN- 

som RAP-modellen. Eftersom dessa tillverkas av uppdragsgivaren krävs inköp av 

maskiner samt underhåll av dessa vilket då även resulterar i kostnad av manskraft. 

Dessutom exkluderades dessa kostnader vid sammanställningen då det var svårt att sprida 

ut dem per produkt och veta hur mycket inköp och dylikt skulle kosta. Använder företaget 

maskinerna mycket och under en lång tid blir kostnaderna låga på lång sikt.   

9.4 Vidareutveckling 

Nedan följer ett antal områden som skulle kunna vidareutvecklas för att få en bättre 

slutprodukt. 

Vikten för denna produkt är kritisk, vilket gör att ytterligare tester och studier av dörren 

skulle kunna optimera denna. Vid prototypframtagningen användes Divinycell H45, men 
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egentligen skulle H35 användas då denna har lägre densitet och är det tänkta 

distansmaterial som ska användas till slutprodukten. Då nedre skyddet har en ny funktion 

skulle även denna kunna optimeras i en högre utsträckning genom studier av material och 

tester. Övriga tester för dörren i dess helhet är även ett krav innan den sätts i bruk.  

Offerdelen är en funktionsdetalj med god potential. Som tidigare diskuterats är handtaget 

en av de delar som oftast behöver bytas ut då den är den del som används mest frekvent 

på produkten. Offerdelen skulle kunna minska reparationskostnaderna och produceras av 

ett billigare material för låg produktionskostnad. Det skulle behöva studeras vid vilken 

kraft den ska gå sönder för att få den tänkta funktionen. Detta så att det inte går sönder 

för lätt men heller inte klarar för mycket kraft så att handtaget ändå blir skevt. Val av 

material har betydelse men ett av plast skulle vara att föredra utifrån tidigare nämnda 

punkter.  

 

Vid konstruktion och placering av handtaget formades denna efter att klara av att fylla 

den tänkta funktionen att öppna dörren själv. Vid prototypframtagningen framgick detta 

att lyckas, däremot byggdes denna ej i fullständig enlighet med den framtagna 

konstruktionen. En lösning till problemet skulle vara att utforma en fördjupning i dörren 

för att kunna ta tag i denna och öppna den ytterligare när den släppts från handtaget. 

Fördjupningen skulle endast vara en ingröpning för fingrar att ta tag i och på så sätt inte 

ta för stor isoleringsyta.  
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Bilaga 1. Gantt-schema 
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Bilaga 2. State of the art - Flygplanscontainrar   
    
Exempel på flygplanscontainrar som finns på marknaden idag.  

 

Envirotainer e1 [9]       Aircontainer [1] 

                   

 

 

Dokasch Opticooler [7]      Dokasch Icecooler [7] 

                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RKN-modell 

 Två dörrar, en liten och en stor  

 Ett handtag placerad i mitten på 

den större dörren  

 Helt gångjärn längs dörrarnas 

långsidor, vänster och höger 

 Tätning på insidan av dörren 

 RKN-modell 

 En dörr  

 Ett handtag placerat dörrens 

vänstra sida  

 Helt gångjärn längs dörren 

högra långsida 

 Tätning synlig på utsidan 

 RKN-modell 

 Två dörrar, en liten och en stor 

 Två handtag placerad på varsin 

dörr 

 Två separata gångjärn 

placerade längs dörrarnas 

långsidor   

 Tätning på insidan av dörren  

 RKN-modell 

 En dörr 

 Två handtag placerade på 

dörren  

 Helt gångjärn längs dörrens 

högra långsida  

 Tätning på insidan av dörren 
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CSafe [5]         Cool containers [4] 

            
 

 

 

Tedsbox [18]       Va-Q-tainer EURO [21]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RKN-modell 

 Två dörrar, placerade på 

containerns kortsida  

 Ett handtag placerat på högra 

dörren  

 Tre separata gångjärn 

placerade längs dörrarnas 

långsidor   

 Tätning på insidan av dörren 

 Ej RKN-modell 

 En dörr placerad på utsidan av 

containerns kortsida 

 Ett handtag placerat på dörren, 

dörr fästes fast med hjälp av 

haspar på långsidan 

 Helt gångjärn längs dörrens 

högra sida 

 Tätning på insidan av dörren 

 Ej RKN-modell  

 Två lika stora dörrar 

 Inga handtag, dörr fästes separat 

vid dess topp och botten 

 Helt gångjärn längs dörrarnas 

långsidor, vänster och höger 

 Ej RKN-modell 

 En dörr  

 Ett handtag placerat mitt på 

dörren  

 Helt gångjärn längs dörrens 

högra sida  

 Tätning på insidan av dörren  
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Bilaga 3. State of the art - Markcontainrar  

Exempel på markcontainrar som finns på marknaden idag.  

 

Containerpoolen [3]     Lioncontainers [13] 

                    

 
 

 

 

 
   

 Två lika stora dörrar 

 Ett handtag på vardera dörr, 

roddar sitter utvändigt för att 

fästa dörr i container  

 Fyra separta gångjärn till 

vardera dörr längs dörrarnas 

långsidor  

 En dörr  

 Ett handtag med vridning för 

öppning  

 Två separata gångjärn 

placerade längs dörren högre 

långsida  
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Bilaga 4. Frågeställningar till GSN med tillhörande svar  

 

Dörr – frågor direkt rörande dörrens utformning och hållbarhet  

1. Vilken funktion fyller den mindre delen av dörren vid tvådelad dörr?  

Svar: Tidigare var det endast en dörr. Då containern var producerad i aluminium 

blev den för tung och började skjuva vilket gjorde att den blev sned. Det gick då 

inte att stänga utan att behöva lyfta upp dörren, för att därefter stänga.  

2. Finns det någon storlek dörren måste hålla sig inom för att inte slå i andra 

föremål/containrar runtomkring vid öppning och stängning?  

Svar: Dörrens storlek måste vara anpassad så att i öppet maximalt läge, vilket är 

270°, ska ingen del av dörren sticka utanför containerns kortsida.  

3. Vad är den vanligaste orsaken till att dörrar går sönder och varför?  

Svar: Dörrar byts ut om dörren i sig eller gångjärn skadats. Vanligaste orsaken till 

detta är att någon kört in i dessa delar med en truck eller varit oförsiktig och slarvig 

vid hanterande av containern. Det har i princip aldrig hänt på grund av slitage.   

4. Är det nödvändigt att öppna dörren åt höger och ha en öppningsvinkel på 

270°? Skulle man istället kunna placera dörren på andra sidan så att den 

öppnas åt vänster och endast ha en öppningsvinkel på 180°?  

Svar: Vid denna ändring skulle en del av dörren sticka ut från dörrens långsida 

och det skulle inte gå att komma åt kontrollenheten som är placerad på den sidan 

av containern.  

5. Skulle man kunna göra så att dörren fastnar i ett mellanläge mellan 0° och 

270°?  

Svar: Varför dörren måste fastna vid 270° beror på att dörren ska kunna köras 

oavsett om dörren är öppen eller stängd. Om det då skulle finnas ett mellanläge 

ökar man komponenter att fastna i och olyckor kan lättare inträffa.  

Gångjärn – hur går de sönder och vilka typer föredras  

6. Är det vanligast med helsidiga gångjärn?  

Svar: Det har alltid endast varit ett helsidigt gångjärn, men vid ombildning till 

komposit är det möjligt med separata mindre gångjärn istället för ett helsidigt. 

7. Vilket material är gångjärnet tillverkat i?  
Svar: Våra gångjärn är tillverkade i aluminium, andra företag har setts använda 

rostfritt stål.   

8. Händer att gångjärn byts på grund av skada eller liknande? I så fall, vad 

beror det på?  
Svar: I dagsläget för att säkra dörren i öppet läge i containern på RKN-modellen 

används utstickande repdelar att haka fast i dörren. På RAP-modellen har det 

istället konstruerats som en del av gångjärnet. Där har man byggt in ett spår längs 

hela gångjärnet som sitter på containern och fäst en gummidel på dörren som 

hakar in i denna när dörren är öppet maximalt. Det som har hänt är att en truck 

har kört in i gångjärnet vilket resulterat i att spåret blivit snett och gummit kan ej 

fästa i spåret. Eftersom spåret är en del av gångjärnet måste det då bytas ut.  

 

Dessa repdelar används även för att flytta runt containern av manskraft för kortare 

sträckor, men på RAP-modellen har detta byggts in i gångjärnet. Det har lämnats 

en del av gångjärnets mitt och placerats ett handtag där i form av en urgröpning 



 

   

 

vi 

 

och placering av en stång. Om samma situation som ovan beskrivet inträffar, blir 

handtaget snett då handtaget kan ej uppfylla sin funktion och gångjärnet måste 

bytas ut.  

Handtag – slitage samt de olika ergonomiska aspekterna  

9. På vilken höjd brukar handtaget placeras?  

Svar: Det brukar placeras i mitten för att vara åtkomligt vid stående position och 

om containrarna staplas på varandra.  

10. Vad upplevs det för skillnad på handtagen på RKN samt RAP då handtaget 

för RAP är nyframtaget?  

Svar: Den största skillnaden är att klämrisken minskat och att det nu är tillverkat 

i aluminium, tidigare var det i stål.  

11. Hur och varför går handtag sönder? 

Svar: Den vanligaste orsaken till att handtaget går sönder är att man ej tryckt in 

det ordentligt vilket gör att det sticker det ut från containern och en truck kan då 

lätt fastna i den. Den kan antingen gå av helt eller skjuvas så det inte går att stänga 

ordentligt. Om man ska byta ut handtaget måste man såga bort toppen av roddarna 

manuellt då de svetsas dit direkt i dörren vid produktion och detta resulterar i att 

det oftast är lättare att byta ut hela dörren.  

12. Hur kommer det sig att företag använder olika antal handtag?  

Svar: De behöver använda fler handtag på grund av certifiering, fler handtag 

betyder fler roddar för att dörren ska orkar hålla inne lasten.   

Lister – hur olika tätningsutformningar skiljer sig åt och vad är att föredra 

13. På era befintliga containrar, RKN och RAP, är tätningen placerad på dörren 

insida på förstnämnda och på utsidan på sistnämnda. Vad är skillnaden?  

Svar: Isoleringsmässigt så fungerar båda metoder, däremot ser vi hellre att 

tätningen fästs på insidan. Sitter de utvändigt som på RAP är det möjligt att 

tätningen som är tillverkad i gummi fastnar i föremål runtomkring och efter ett 

tag tappar det även formen och börjar sticka ut från containern. Tätningen ska 

även helst sitta på dörren och ej på containern av samma skäl som tidigare 

förklaring. Vid av- och pålastning är det bra om det inte finns några lister att fastna 

i då inget är ivägen eller kan sticka ut.  

Övrigt 

14.  Vilken del på containern skadas oftast?   

Svar: Största skadan generellt sett på containern sker längs dess nedre delar, detta 

på grund av att truckar lätt råkar har fel höjd inställd och kör rakt in i containern. 

80% av skadorna som kommer in för reparation har problem med inom just detta 

område.    
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Bilaga 5. Kravspecifikation 

 

Examensarbete inom Teknisk Design VT 2014, Dörr till ”Next Generation” 

 

Bakgrund 

I samband med utvecklingen av en ny luftburen kylfraktscontainer hos företaget 

Envirotainer AB ska en isolerad lastrumsdörr till denna utformas och dimensioneras. 

Dörren ska vara anpassad till RKN-storlek och tillverkas efter samma metod som övriga 

paneler till containern. Dvs. gjutas i form under vakuum (Vacuum Assisted Resin 

Transfer Moulding, VARTM).  

 

Produktmål 

Kravspecifikationen omfattar produktutveckling av en dörr till en flygplanscontainer. 

 

Tidsram 

Produktutvecklingen skall pågå under perioden 2014-02-11 till 2014-05-26. En prototyp 

skall visas upp på KEXPO 2014-05-14. 

 

Funktionella kriterier  

Krav 

 Produkten skall vara isolerande och hålla tätt mot containerns insida.  

 Produkten skall vara lätt att öppna.  

 Produkten skall hållas på plats med gångjärn utan att snedställas.  

 Produkten skall i öppet läge kunna låsas fast i containern.  

 Produkten skall ha en viss stöttålighet mot yttre påverkan.  

 Produkten skall klara av en mycket hög inre belastning.  

 Produkten skall kunna öppnas och stängas av en person.  

 Handtag för att styra produkten skall finnas och klara av 4450 N i alla riktningar.  

 Handtaget för produkten skall ha en bredd på 150 mm och ett djup på 75 mm för 

att hand med handske skall kunna greppa.  

 Produkten skall ha ventilationsrör på dess insida för ordentlig luftdistribution.  

Önskemål 

 Produkten skall placeras på containern på ett ergonomiskt och logiskt sätt för 

användaren.  

 Produktens handtag skall placeras på ett ergonomiskt sätt för användaren.  

 

Begränsande kriterier  

Krav 
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 Produkten skall väga maximalt 20,6 kg.  

 Produkten skall ej överstiga 1562x89x1626 mm.  

 Produkten öppning skall ej understiga 1340x1315 mm.  

 Produkten skall klara av en horisontell belastning på 23 350 N från containerns 

insida.  

 Produkten skall kunna öppnas i en lokal med tre meter högt tak då den står på en 

508 mm hög lastpall.  

 Produkten skall vara placeras 100 mm från containerns bas.  

 Containerns plakathållare med A5-format skall placeras i närheten av produkten.  

 Produkten lägre area skall skyddas mot truckgafflar med en skyddande panel med 

tjocklek på 2-3 mm och en höjd på 250 mm från containerns bas.  

 Produkten skall ej ha delar som sticker ut.  

 Produkten skall uppfylla certifieringskrav utifrån IATA.  

Önskemål 

 Produkten skall ha en låg tillverkningskostnad.  

 Produktens öppning skall vara så stor som möjligt.  

 

Övriga kriterier  

Krav 

 Produkten skall vara lätt att serva på företagets servicestations runtom i världen.  

 Produkten skall vara lätt att montera.  

 Produkten skall ha utbytbara delar.  

 Handtagets design skall ej påverka närliggande delar.  

 Verktyg skall ej behövas för att öppna eller stänga produkten.  

 Produktens låsning skall ej ligga för hinder för att justera dörren med en variation 

på 13 mm från ditt ursprungliga läge.  

 Produkten skall gå att låsa.  

 Produkten design skall förhindra att vatten tränger in.  

 Produkten skall uppfylla krav enligt MGW med tester.  

 Produkten skall designas med släta ytor för att förhindra att smuts och dylikt kan 

fastna.  

 Produkten skall ej ha några gömda utrymmen möjliga att öppna utan verktyg.  

 Produkten skall ej ha vassa kanter som kan skada personal eller flygplanet i sig.  

 Produkten skall klara av tvätt i låga temperaturer samtidigt som alla delar skall 

vara operativa.  

Önskemål 

 Produkten skall ha en miljövänlig produktion.  

 Produkten skall utstråla robusthet och kliniskt utseende.  

 Produkten skall väga så lite som möjligt.  

 Produkten skall ha återvinningsinstruktioner.  
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Bilaga 6. QFD 
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Bilaga 7. Ritningsunderlag för egentillverkade delar   
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Bilaga 8. Struktur- och formvariationer 

 

Strukturvariation för handtag. 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturvariation för tätning. 

 

 

 

 

 

 

Strukturvariation för fäste för dörr. 

 

 

 

 

 

 

 

Formvariation för nedre skydd. 
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Formvariation för fäste för dörr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formvariation för gångjärn. 

  



 

   

 

xiii 

 

Bilaga 9. Relativ beslutsmatris  

I en relativ beslutsmatris ges de olika lösningsförslagen +, - eller 0 beroende på hur väl 

de uppfyllt de ställda kriterierna. Nedan ses de relativa beslutsmatriserna för de sex olika 

delfunktionerna. De koncept tillhörande de fem delfunktioner som valdes för 

vidareutveckling uppfyllde kriterierna och således sållades inget koncept bort i detta steg.   

Relativ beslutsmatris för fäste för dörr.  

Kriterium Lösningsförslag: Fäste för dörr  

 Hela vägen  Uppdelat 1 sida  Uppdelat 2 sidor 

Hålla fast dörren + + 0 

Utbytbara delar - + + 

Summa + 1 2 1 

Summa 0  0 0 1 

Summa -  1 0 0 

Nettovärde  0 2 1 

Rangordning 3 1 2 

Vidareutveckling Ja Ja Ja 

 

Relativ beslutsmatris för gångjärn.  

Kriterium Lösningsförslag: Gångjärn 

 Utsida  Insida Uppdelat 

Vinklas 270 grader + + + 

Orka hålla upp dörr + + 0 

Orka hålla in dörr + - 0 

Utbytbart gångjärn + 0 + 

Summa + 4 2 2 

Summa 0  0 1 2 

Summa -  0 1 0 

Nettovärde  4 1 2 

Rangordning 1 3 2 

Vidareutveckling Ja Ja Ja 
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Relativ beslutsmatris för handtag.  

Kriterium Lösningsförslag: Handtag  

 Utbytbart Befintligt  

Öppna dörr + + 

Låg klämrisk + + 

Utbytbart + - 

Summa + 3 2 

Summa 0  0 0 

Summa -  0 1 

Nettovärde  3 2 

Rangordning 1 2 

Vidareutveckling Ja Ja 

 

Relativ beslutsmatris för nedre skydd.  

Kriterium Lösningsförslag: Nedre skydd 

 Lim  Magnet Skruv 

Skydda dörr + + + 

Utbytbart  0 + + 

Pris + - 0 

Sitta fast ordentligt + + + 

Summa + 3 3 3 

Summa 0  1 0 1 

Summa -  0 1 0 

Nettovärde  4 1 2 

Rangordning 1 3 2 

Vidareutveckling Ja Ja Ja 
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Relativ beslutsmatris för offerdel.  

Kriterium Lösningsförslag: Offerdel 

 Rund Knäppe 

Ta upp belastning + 0 

Utbytbar + + 

Sitta fast ordentligt 2 1 

Summa + 2 1 

Summa 0  1 2 

Summa -  0 0 

Nettovärde  2 1 

Rangordning 1 2 

Vidareutveckling Nej Nej 

 

Relativ beslutsmatris för tätning.  

Kriterium Lösningsförslag: Tätning 

 Insida  Utsida Både och  

Behålla temperatur + + + 

Ej utstickande delar + - - 

Utbytbart 0 + 0 

Summa + 2 2 1 

Summa 0  1 0 1 

Summa -  0 1 1 

Nettovärde  2 1 0 

Rangordning 1 2 3 

Vidareutveckling Ja Ja Ja 
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Bilaga 10. Kriterieviktsmetoden  

Kriterieviktsmetoden används för att ställa olika lösningar mot varandra utifrån utvalda 

viktade kriterier. Nedan illustreras denna metod för de olika delfunktionerna och 

rangordningen som gavs för dess koncept.  

Kriterieviktsmetoden för fäste för dörr.  

Kriterium 

 

Lösningsförslag: Fäste för dörr  

Ideal Hela vägen Uppdelat 1 
sida 

Uppdelat 2 
sidor 

 w v t v t v t v t 

Hålla fast dörr 5 5 25 5 25 4 20 4 20 

Utbytbara delar 4 5 20 2 8 4 16 3 12 

T 45 33 36 32 

T/Tmax 1,00 0,73 0,80 0,71 

Rangordning  X 2 1 3 

 

Kriterieviktsmetoden för gångjärn.  

Kriterium 

 

Lösningsförslag: Gångjärn  

Ideal Utsida Insida Uppdelat 

 w v t v t v t v t 

Vinklas 270 grader 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Orka hålla upp dörr 5 5 25 5 25 5 25 4 20 

Orka hålla in dörr 3 5 15 5 15 3 9 4 12 

Utbytbart 3 5 15 4 12 3 9 5 15 

T 80 77 68 72 

T/Tmax 1,00 0,96 0,85 0,90 

Rangordning  X 1 3 2 
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Kriterieviktsmetoden för handtag.  

Kriterium 

 

Lösningsförslag: Handtag  

Ideal Utbytbart Befintligt 

 w v t v t v t 

Öppna dörr 5 5 25 5 25 5 25 

Låg klämrisk 5 5 25 5 25 5 25 

Utbytbart 3 5 15 5 15 1 3 

T 65 65 53 

T/Tmax 1,00 1,00 0,82 

Rangordning  X 1 3 

 

Kriterieviktsmetoden för nedre skydd.  

Kriterium 

 

Lösningsförslag: Nedre skydd  

Ideal Lim Magnet Skruv 

 w v t v t v t v t 

Skydda dörr 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Utbytbar 4 5 20 3 12 5 20 4 16 

Pris 4 5 20 5 20 1 4 4 16 

Sitta fast ordentligt 4 5 20 5 20 5 20 5 20 

T 85 77 60 77 

T/Tmax 1,00 0,91 0,71 0,91 

Rangordning  X 1 2 1 

 

Kriterieviktsmetoden för tätning.  

Kriterium 

 

Lösningsförslag: Tätning  

Ideal Insida Utsida Både och  

 w v t v t v t v t 

Behålla temperatur 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Ej utstickande delar 3 5 15 5 15 2 6 2 6 

Utbytbart 4 5 20 3 12 4 16 4 16 

T 60 52 47 47 

T/Tmax 1,00 0,87 0,78 0,78 

Rangordning  X 1 2 2 
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Bilaga 11. Matlab-kod       
 

%7.1 Beräkning utböjning av dörr vid kraft inifrån 

  
g=9.82;               %Tyngdacceleration [m/s2] 
m=22.25;              %Massa för dörr inkl delfunktioner [kg] 
b=1.420;              %Höjd för dörr [m] 
b1=0.036;             %Höjd för stång ovanför dörr [m] 
b2=0.05;              %Höjd för stång i dörr [m] 
l=1.470;              %Längd på dörr [m] 
h=0.08;               %Djup på dörr [m] 
ds=0.079;             %Avstånd mellan centrumpunkter för skal [m] 

ts=0.001;             %Tjocklek på skal för komposit [m] 

tk=0.078;             %Tjocklek på kärnmaterial för komposit [m] 

Eu=21000*(10^6);      %E-modul för yttre skal för komposit [MPa] 
Ei=16500*(10^6);      %E-modul för inre skal för komposit [MPa] 
Es=(Eu+Ei)/2;         %Genomsnittlig E-modul för dörr  

Ek=37*(10^6);         %E-modul för kärnmaterial [m] 

Gk=9*(10^6);          %E-modul för kärnmaterial vid skjuvning [m] 

Qdorr=(23350/2);      %Maximal last för Iata-cert på dörr  
  

lx=[]; 

 
for lx=0:0.001:l;                     

%Längden som varieras mellan 0 och totala längden på dörren      

                             
bx=((((b/2)-b2)/(l-0))*lx)+b2;        

%Höjden bx beroende av längden lx                                          

 
Iy=(2*ts*bx*((h/2)^2))+((Ek*bx*(h^2))/(Es*12));         

%Tröghetsmoment för sandwichbalk 

 
U1=((Qdorr*(l^3))/(24*Es*Iy))*(((lx/l)^4)-2*((lx/l)^3)+ (lx/l)); 

%Nedböjning på grund av böjning 

 

S=(Gk*(ds^2))/tk; 

%Pga sandwichbalk 

 

U2=(Qdorr/(2*S))*((l*lx)-(lx^2); 

%Nedböjning på grund av skjuvning 

 
U=U1+U2;  

%Total nedböjning av dörr  
  

lx=lx+1; 

 
end  

  
maxut=max(U); 

%Tar ut maximala utböjningen  

 

disp(maxut); 

%Svar 
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%7.2 Belastningsmoment på gångjärn vid öppet läge 

  
mg=9.82*22.25;               %Tyngdkraft 
l=1.47;                      %Längd på dörr  
b=1.42;                      %Höjd på förr  

  
Rh=(m*g*(l/2))/b;         

%Reaktionskraft Rh=Re 

  
disp(Rh);                

%Reaktionskraft Rh 

  
Q=(3*Rh)/2;              

%QG för helsidigt gångjärn 

  
disp(Q);                 

%Svar, QG för helsidigt gångjärn 

 

 

%7.3 Dimensionering av stång på dörr  

  
Fst=5837.5;                  %Fstång, kraft på stång, fjärdedel av 

maxkraft på dörr [N]    
b1=0.036;                    %Höjd för stång ovanför dörr [m] 
b2=0.05;                     %Höjd för stång i dörr [m] 
d=0.02;                      %Diameter på stång [m] 
TH35=0.3;                    %Tryck distansmaterial klarar av [MPa] 
TH130 

  
Ra=(Fst*(b1+b2))/b2;     

%Reaktionskraft Ra  

  
Rb=Ra-Fst;               

%Reaktionskraft Rb  

  
Qst=(3*Rb)/2;            

%Qstång på nedre del av stång 

  
Tryck=Qst/((b2*d)*1000;  

%Totalt tryck på stång från distansmaterial, gångrar med 1000 för att 

få N/mm2 

 
disp(Tryck);             

%Svar 

  
S=Tryck/TH35;            

%Hur många gånger längre stången måste vara för att uppfylla H35 tryck 

   
L=b2*S;                  

%Hur lång stången blir med förlängningen, H35 

 
disp(L); 

  
S1=Tryck/TH130;          

%Hur mång gånger längre stången måste vara för att uppfylla H130 tryck 
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L1=b2*S1;                

%Hur lång stången blir med förlängningen, H35 

 
disp(L1); 

%Svar 

 

%7.4 Utböjning av stång  

  
b1=0.036;                    %Höjd för stång ovanför dörr [m] 
d=0.02;                      %Diameter på stång [m] 
Fst=5837.5;                  %Fstång, kraft på stång, fjärdedel av 

maxkraft på dörr [N]  
l=1.47;                      %Längd på dörr [m] 
Est=195000;                  %E-modul för rostfritt stål [MPa] 

  
Ist=(pi*((d/2)^4))/4;         

%Tröghetsmoment för stång  

  
U=(Fst*(l^3))/(3*Est*Ist);    

%Utböjning av stång  

 

disp(U); 

%Svar 
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Bilaga 12. Inköpslista       

I nedanstående tabeller återges produktens komponenter, pris och kvantitet och även vilka 

komponenter som finns på lager hos de leverantörer uppdragsgivaren anlitar idag och de 

som behöver specialtillverkas.  

Inköpta komponenter från befintliga leverantörer. 

Komponent Antal 

[st/storlek] 

Kostnad  

[per antal] 

Inköpspris 

[SEK] 

Tillverkningskostnad  

1-3-9 metoden 

[SEK] 

Dörr     

Glasfiber, Quadra 1200 g/m2 2,09 m2 29,40 61,45 184,35 

Glasfiber, CSM 225 g/m2 2,09 m2 27,99 58,50 175,50 

Glasfiber, CSM 800 g/m2  2,55 m2 28,80 73,44 220,32 

Plast, Polylite 420-571 6,5 kg 27,00 175,50 526,50 

Plasthärdare, Norpol 
Peroxide 18 

0,117 kg 61,50 7,20 21,60 

Distansmaterial, Divinycell 
H35 

2,09 m2 

78 mm djup 

7,50 
kr/(mm·m²) 

1222,65 3667,95 

Distansmaterial, spårning 4,64 m2 25 kr/m2 116,06 348,18 

Insert, aluminiumprofiler 0,61 kg 120,00 73,48 220,44 

Nedre skydd     

Glasfiber, Quadra 1200 g/m2 0,29 m2∙ 4 29,40 34,57 103,71 

Distansmaterial, Divinycell 
H130 

0,29 m2 

6 mm djup 

165 
kr/(mm·m²) 

287,10 861,30 

Plast, Polylite 420-571 0,8 kg 27,00 21,60 64,80 

Plasthärdare, Norpol 
Peroxide 18 

0,01 kg 61,50 0,62 1,86 

SUMMA [SEK]  6 396,51 
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Komponenter som köps färdiga. 

Komponent Antal 

[st/storlek] 

Kostnad  

[per antal] 

Inköpspris 

[SEK] 

Tillverkningskostnad 

1-3-9 metoden 

[SEK] 

Handtag     

Handtag 1 828 828 828 

Roddar 1 (1,3 m) 177 177 177 

Klor 2 93 186 558 

Gångjärn     

Gångjärn 1 649 649 649 

Stänger topp och botten 2  

(0,086m/st) 

12 24 24 

Tätningslister     

Tätningslister 2+2 

(2∙1,42 m) 

(2∙1,47 m) 

34,80 kr/m 201,14 201,14 

Fäste för dörr     

Gummilister 1,55 m 25 kr/1,2 m 32,29 32,29 

SUMMA [SEK]    2 469,43  

 
  
 


