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II 

SAMMANFATTNING 

 
 
Detta examensarbete som behandlar förstudie, designförslag och modellframtagning är utfört 
tillsammans med det tågtillverkande företaget Bombardier Transportation. 
 
Hela detta arbete är ett examensarbete inom Produkt- och Processutveckling vid institutionen 
för Innovation, Design och Produktutveckling (IDP) på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
Uppgiften handlar om att utveckla och ge förslag på en ny utformning av vestibulen, 
entrédelen, i Bombardier Transportations tågmodell Regina. Arbetet omfattar en 
passagerarundersökning med syfte att identifiera och inhämta passagerarkrav och önskemål 
gällande utformning och inredning. Denna undersökning har därefter använts som grund vid 
konceptframtagning och modellering i CAD-programmet Solid Works.  
 
I samråd med uppdragsgivare samt genom användande av verktyg för produktutveckling, så 
som Pughs matris, QFD och FMEA, har gallring bland tidiga koncept kunnat göras och 
arbetet har slutligen lett fram till ett helt nytt koncept. 
 
Resultatet av detta examensarbete och det framtagna konceptet redovisas i denna rapport i 
form av bilder och beskrivning av CAD-modell. Vid framläggning kommer även en modell 
av vestibulen i fullskala presenteras för åhörare, denna modell finns dock ej upptagen i denna 
rapport på grund av att arbetet med denna i skrivande stund ännu pågår. I modellen används 
inte realistiska material då denna endast är en modell för att konkretisera de framkomna 
idéerna och hur dessa kan te sig i verklig skala. 
 
För fortsatt arbete med detta projekt och de i detta ingående komponenterna bör ytterligare 
arbete göras inom bland annat materialval och belysningsmodifiering. 
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FÖRORD 

 
 
Genomförare av detta examensarbete är Martin Sjödahl och Jonny Jonasson.  
 
Examensarbetet på 10 poäng C-nivå har produktutveckling och design som fokus och 
genomförs på uppdrag av företaget Bombardier Transportation i Västerås.  
 
Arbetets gång har fortlöpt i samverkan och samråd med handledare Ragnar Tengstrand samt 
undertecknads uppdragsgivare på Bombardier Transportation, Peter Jerregård, vilka båda har 
bidragit med viktig feedback och riktlinjer för examensarbetets genomförande. Även andra 
källor till input har förekommit, både på Bombardier Transportation men även från annat håll. 
Detta har varit av stort värde för kvalitetssäkringen av arbetet och undertecknade vill i det här 
förordet tacka följande aktörer för deras deltagande och deras insats i arbetet: 
 

• Peter Jerregård: Uppdragsgivare och kontaktperson på Bombardier Transportation. 
• Ragnar Tengstrand: Handledare och lärare på Mälardalens högskola. 
• Christer Högström: Project Manager Regina 250 på Bombardier Transportation. 
• Anders Fundin: Interior & Cab, Bombardier Transportation. 
• Joakim Sandén: Senior Industrial Designer på Bombardier Transportation. 
• Nils-Gunnar Lindh & Bengt Gustafsson: Verkstadstekniker på Mälardalens högskola. 
• Leif, TGOJ: Serviceman på uppställningsplatsen för gods- och trafiktåg i Eskilstuna. 
• Edvard Lind: Press- och PR-ansvarig på SJ.  
• Storel, Eskilstuna 
• Patrik: Anställd på Bombardiers serviceverkstad på Finnslätten, Västerås. 
• Ombordpersonal på Reginatåg mellan Västerås och Eskilstuna 

 
Rapporten vänder sig till lärare och studenter på Mälardalens högskola samt till berörda parter 
på företaget Bombardier Transportation. 
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1 INLEDNING 

 
Detta examensarbete är resultatet av ett samarbete mellan tågtillverkaren Bombardier 
Transportation i Västerås och studenterna Martin Sjödahl och Jonny Jonasson på Mälardalens 
högskola.  

 

1.1 BAKGRUND 

Här följer en kort beskrivning av uppgiften för detta examensarbete samt en presentation av 
företaget bakom uppgiften.   

1.1.1 BAKGRUND - UPPGIFT 

Arbetet ämnar ta fram ett förslag på hur en ny inredningsmiljö för vestibulen på Bombardiers 
tågmodell Regina (se bilaga 1c) kan utformas vilken i dagsläget finns i ett flertal olika 
utföranden.   
 
Det var i och med Bombardier Transportations inblandning i projektet Gröna Tåget som 
uppgiften till det här examensarbetet kom på tal.  
Projektet Gröna Tåget startades av Banverket år 2005 och har till syfte att ta fram kunskap om 
framtida höghastighetståg lämpade att köra på svenska och nordiska järnvägar. Dessa 
höghastighetståg ska på sikt ersätta de tåg av X2-modell (X2000, se bilaga 1a) som finns idag. 
Projektet genomförs med Banverket som högsta instans och med bl.a Bombardier, KTH, 
Konstfack som delaktiga aktörer tillsammans med ytterligare representanter från 
järnvägssektorn.  
 

1.1.2 BAKGRUND - FÖRETAGET 

Med över 100 000 trafiksatta fordon runt om i världen är Bombardier världsledande 
tillverkare av innovativa transportlösningar. Företaget tillverkar kompletta transportsystem för 
järnväg men även flygplan, lokomotiv, fraktvagnar, signalsystem med mera ingår i det 
egentillverkade utbudet. Tillverkningen sker oftast lokalt för den berörda marknaden och bara 
Bombardier i Sverige exporterar för miljardbelopp. Huvudkontoret finns i Canada men 
företaget finns även representerat i ett sextiotal andra länder över hela världen.  
 
Bild 1: Facts & Figures, Bombardier        Bild 2: Bombardier i världen               

 

42 Production Sites

in 21 countries

Bombardier Transportation
around the World

Bombardier Transportation
Facts & Figures – Worldwide

Workforce*
Countries with

Production Presence

Production Sites

Revenues**

Order Backlog* 

29,100

21

42

$ 6.6 billion US

$ 27.5 billion US

*    as at 31 January, 2007

**   year ending 31 January, 2007
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Products and services
A full spectrum of railway solutions

Fleet 
Management
Operations & 
Maintenance
Material 
Solutions
Vehicle 
Refurbishment
Component 
Reengineering

Services

Light Rail 
Vehicles
Metros
Commuter Trains
Regional Trains
Intercity Trains
High-speed 
Trains
Locomotives

Rail Control 
Solutions

Traction 
Converters
Auxiliary 
Converters
Traction Drives
Control and 
Communication

Propulsion
& Controls

Monorail 
Systems
APM Systems
Light Rail 
Systems 
ART Systems
GLT Systems

Total Transit 
Systems

Portfolio to 
match entire 
range of rail 
vehicles

BogiesRail Vehicles

Integrated 
Control 
Systems
Automatic 
Train 
Protection and 
Operation: 
wayside and 
onboard
Interlocking 
systems
Wayside 
Equipment
Services

 
 Bild 3: Produktutbud, Bombardier Transportation 

Products and services
Intercity / High-speed Trains

ICN EMU, tilt (Switzerland)

Turbostar DMU (UK)

Voyager DEMU, (UK)Electrostar EMU (UK)

Regina EMU (Sweden)

I11Coach (Belgium) ICE 3 EMU (Germany/Netherlands)

High-speed Trains

ICE T EMU, tilt (Germany)

Intercity Trains

Contessa EMU (Denmark/Sweden)

Airport Express (Norway) Acela Express (USA)

Electrostar, Turbostar, Regina, Contessa, ICN and ZEFIRO are trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries.
Voyager, ICE and Acela are trademarks of third parties.

ZEFIRO

 
 
 Bild 4: Produktkategori Intercity/Höghastighetståg, Bombardier Transportation 
 
Bilderna ovan visar (överst) en översikt av Bombardiers produktutbud samt en översikt 
(underst) av den produktkategori, Intercity / High-speed Trains, som Reginatåget tillhör. I 
samma produktkategori finns även modellen Contessa som även den körs av SJ men under 
namnet Øresundståg. 
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1.2 SYFTE 

Genomförandet av detta examensarbete har två parallella och likvärdiga syften. 
  
Det första är att erbjuda en uppgift som speglar utbildningens huvudsakliga fokus där 
undertecknade ges möjlighet att i praktiken tillämpa kunskap inhämtad från denna utbildnings 
gång. 
 
Det andra, rent praktiska syftet med examensarbetet, är att ta fram ett designförslag för en 
höggolvsvestibul i regionaltåget Regina på uppdrag från tillverkaren Bombardier 
Transportation. Designförslaget ska bygga på verklighetsförankring vilket innebär 
genomförande av passagerarundersökning, analyser av befintliga lösningar samt genomförda 
material- och dimensioneringsberäkningar.  
 
Designförslaget tillsammans med de tekniska lösningarna ska ge upphov till nya idéer åt 
Bombardier Transportation angående utformning av interiör samt att ge eventuella 
fingervisningar om möjlighet till kostnadsbesparingar. 
 
 
1.3 DIREKTIV 

Det utförda arbetet ska utgå ifrån Reginas höggolvsvestibul. Arbetet ska utföras med 
beaktande av rådande brand- och miljöföreskrifter vid materialval, detta för att minimera risk 
för brandgasutveckling samt för att minska miljöpåverkan. 
 
Det designförslag som arbetet resulterar i ska bygga på verklighetsförankring vilket innebär 
genomförande av passagerarundersökning, analyser av befintliga lösningar samt genomförda 
material- och dimensioneringsberäkningar. Vid designstudien ska Reginas formspråk beaktas 
och därefter fritt tolkas i samråd med ansvarig industridesigner Joakim Sandén.  
 
Arbetet ska presenteras för Bombardier Transportation och Mälardalens högskola i form av en 
teknisk rapport samt ett grafiskt häfte. En modell i skala 1:1 ska också byggas för att 
visualisera och konkretisera det valda inredningskonceptet och detta koncepts ingående 
komponenter. Denna modell ska innehålla modeller och illustrationer av inredningsdetaljer 
såsom fällstolar, belysning, tak och målade väggar för att underlätta redovisning av konceptet 
men även för att visa hur det valda konceptet skulle kunna se ut i verkligheten.  
 
 
1.4 ANSATS OCH METOD 

Utgångskraven för arbetet är givna och framgår av Bombardier Transportations 
uppdragsbeskrivning, se rubrik Direktiv samt Kravspecifikation (bilaga 2). Med dessa krav 
som utgångspunkt kommer arbetet därefter att inledas med en övergripande 
passagerarundersökning vilken har till syfte att undersöka och precisera de kundkrav som 
finns samt även för att ta tillvara brukarnas önskningar om utförande.  

Ett nära samarbete med Bombardier Transportations personal kommer öppna för framtagning 
av förslag vilka med deras hjälp kan direktutvärderas. Verklighetsförankringen av projektet 
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kommer ytterligare att säkerställas med hjälp av feedback från Bombardier Transportations 
servicepersonal samt utförlig översikt av den nuvarande vestibulen i Reginatågen. 

När passagerarundersökningen är sammanställd och resultatet har tolkats ska det framkomna 
resultatet omvandlas i ett antal olika miljö- och inredningskoncept med hjälp av CAD. Dessa 
koncept ska tas fram i samråd med handledare samt berörda parter på Bombardier 
Transportation och löpande utvärderas för att nå fram till ett slutgiltigt koncept.  

Till hjälp vid konceptframtagning och konceptutvärdering kommer ett antal 
produktutvecklingsverktyg användas för att stödja arbetsprocessen. Mer information om dessa 
verktyg finns att läsa i boken The Mechanical Design Process (Ullman David G, 1997).  

De verktyg som kommer användas är: 

• Konceptvärdering med Pughs matris, se bilaga 7: 

Detta är ett verktyg som används för att jämföra ett antal tidiga koncept med en 
befintlig lösning. Jämförelsen och resultatet av denna ger en fingervisning om vilket 
eller vilka koncept som är mest lämpade att arbeta vidare med. 

• FMEA, se bilaga 8: 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) är ett verktyg som används för att 
identifiera och utvärdera de risker och problem som kan uppstå med den valda 
konstruktionslösningen. Genom att se på sambanden mellan olika felsätt och de 
feleffekter som dessa orsakar kan man på ett enkelt och smidigt sätt få fram en analys 
över vilka orsaker detta kan leda till och vilka åtgärder som bör göras för att 
säkerställa produktkvaliteten. 
I den bedömning som görs i FMEA:n undersöker man sannolikhetsgraden för felet, 
allvarlighetsgraden samt möjlighet till upptäckt. Analysen avslutas sedan med en del 
där rekommenderade åtgärdsförslag listas. 
Efter en väl utförd FMEA har man ett dokument som visar vilka 
konstruktionslösningar eller delar som har brister. Resultaten utvärderas och beslut tas 
på förändringar för att eliminera eller minska den potentiella risken. 
Fördelen med att använda FMEA i ett produktutvecklingsprojekt är att man kan 
identifiera och åtgärda fel innan den storskaliga produktionen drar igång. Detta gör att 
kapital som annars hade gått åt till att producera och därefter modifiera prototyper 
istället kan användas på ett mer givande sätt. Kort sagt sparar man pengar och tid på 
att använda FMEA:n och får dessutom en sorts riskbedömning av 
produktutformningen. 
 

• QFD, se bilaga 9: 

QFD står för Quality Function Deployment och är ett verktyg för jämförelse av 
koncept, antingen ställda mot varandra eller ställda mot en befintlig lösning. Verktyget 
har till syfte att tydliggöra ett koncepts potential, marknadsmässigt och 
prestandamässigt, och kan därigenom ge en fingervisning om vilket koncept som har 
störst potential över lag. 
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Vidare kommer följande formalia användas för att styra, dokumentera och utvärdera 
arbetsprocessens gång i projektet: 

• Kravspecifikation, se bilaga 2: 

Kravspecifikationen, eller PDS (Product Design Specification), har som syfte att 
fastställa de krav som kommer att ställas på den färdigutvecklade produkten. De krav 
som tas upp kan basera sig på resultatet av en QFD eller en marknadsundersökning. 
Kravspecifikationen ska fungera som ett styrdokument för projektet och det är därför 
av yttersta vikt att den görs så utförlig och uttömmande som möjligt. 
Under projektets gång är det troligt att det framkommer information som gör att förut-
sättningar som tas upp i kravspecifikationen måste uppdateras för att hålla dokumentet 
så aktuellt som möjligt. Genom att vara noga med detta kan man trygga projektets 
genomförande och minska risken för missförstånd i det fortsatta arbetet.  
När den preliminära kravspecifikationen är färdigställd är det viktigt att alla som deltar 
i projektarbetet får ta del av den för att säkerställa att man arbetar mot samma mål.    

• Gruppkontrakt, se bilaga 5: 

Ett gruppkontrakt upprättas tidigt i projektet för att tydliggöra vilka regler som ska 
gälla vid genomförande av arbetet. Detta kontrakt lägger grunden för arbetets 
planering och ger stöd då eventuella tvister uppstår. 

• PIPS, se bilaga 6: 

PIPS står för Phases of Integrated Problem Solving och är en utvärdering av det egna 
arbetets gång deltagarna emellan.  

• Arbetsprocess i dagboksform, se bilaga 10: 

Utöver den ovan nämnda formalian har arbetets gång även dokumenterats i form av 
dagboksanteckningar. Dessa anteckningar har gjorts för egen skull då detta visat sig 
vara ett effektivt sätt att hålla ordning på vad som gjorts vid en viss tidpunkt i 
projektet. Det ger även en bra överblick av arbetsprocessen i ett mer löpande 
textformat.  

När det slutgiltiga konceptet är utvalt ska detta byggas upp och vidareutvecklas i CAD för att 
därefter fungera som konstruktionsunderlag vid tillverkning av fullskalemodell.  

För att ge rapporten, och arbetet med det här examensarbetet över lag, det djup som är 
tillbörligt kommer källreferenser att göras till böcker och annat för rapporten och arbetet 
relevant material.  
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vid arbetet med det här examensarbetet har följande avgränsningar satts upp i syfte att se till 
att arbetet inte blir allt för oöverskådligt. 

• Arbetet utgår från Reginatågets höggolvsvestibul, se bild 5. Denna avgränsning görs 
bl.a beroende på den stora mängd elektronik som finns i anslutning till liftanordningen 
i låggolvsvestibulen samt det begränsade utrymmet i den samma.  

• Kabeldragning och andra liknande elektroniska aspekter bortses från vad gäller 
inkoppling, planering och anpassning. 

• Hållfasthetsberäkningar och dylikt kommer inte vara djuplodande eller begränsa 
designarbetet men kommer att tas i beaktande. 

• Framtagen modell kommer inte att byggas i de slutgiltiga materialen utan kommer mer 
att fungera som en miljö för konkretisering av idéer och formgivningsförslag. 

 

 

Bild 5: Översikt av planlösning i Reginatåg, Bombardier
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2 FÖRSTUDIE 

För att få en första överblick av inredningen och den övergripande utformningen av dagens 
vestibul gjordes inledningsvis en omfattande miljöstudie av vestibulen.  
 
2.1 NUVARANDE VESTIBUL 

Här nedan följer en kort genomgång av vestibulen i sitt nuvarande utförande och de i denna 
ingående inredningsdetaljerna. 

• Golv:  
Självdränerande grovräfflad gummimatta. 

  Ljusgrå-melerat plastlaminatgolv. 
  Skydds- och kantlister i aluminium. 
 

• Väggar: 
Blåa paneler av högtryckslaminat (HPL) 
Sparkplåt i aluminium. 

  Fläktskydd och dörrmanövreringspanel i aluminium. 
  Paneler av delvis frostat och delvis klart glas. 
 

• Tak: 
Kåpa för täckning av dörrmaskineri tillika informationstavla och instegsbelysning. 
Två stycken runda belysningsarmaturer (kompaktlysrör). 

 
• Övrigt: 

Handstänger i rostfritt stål. 
Fällstolar med fjädermekanism för uppfällning. 

 
Bild 6,7 och 8: Inredningsmiljön i dagens vestibul. 
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2.2 PASSAGERARUNDERSÖKNING 

Vid examensarbetets inledning specificerades från Bombardier Transportations sida en 
uppdragsbeskrivning där ett antal punkter för djupare analys fanns uppsatta. Dessa punkter 
var fokusområden vilka gav möjlighet för djupare studier och analys med syfte att ge 
examensarbetet ett visst djup.   
  
Det första området för djupare analys var att göra en passagerarundersökning, detta för att få 
en ökad inblick i problematiken kring vestibulens utformning men också för att få en 
fördjupad förståelse för resenärernas, likaledes slutanvändarnas, behov och önskemål.  
 
Uppdragsbeskrivningen för det fördjupade analysarbetet med passagerarundersökningen löd 
på följande vis: 
 
”En professionell undersökning med målet att utröna passagerarnas behov och tankar/känsla 
om vestibulen i ett Reginatåg. Denna undersökning skall tolkas och användas i 
designstudien.” 
 
I gemensamt samråd med handledare på Bombardier Transportation, press- och PR-ansvarig 
på SJ samt handläggare på Mälardalens högskola ordnades först ett tillstånd för att genomföra 
enkätundersökning på SJ:s tåg (se bilaga 3). Därefter formulerades en enkät som sedan 
delades ut under tågresor på sträckorna Eskilstuna – Västerås samt Eskilstuna – Stockholm. 
För att få bästa möjliga gensvar och för att underlätta för passagerarna när de svarade på 
enkäten delades denna enbart ut till resenärer i eller i direkt anslutning till området kring 
vestibulen.  
 
Undersökningen resulterade i 38 svarande passagerare vilkas svar gav värdefulla riktlinjer 
som sedan beaktades under arbetsprocessens fortsatta gång.  
 
På de följande sidorna presenteras ett sammandrag av enkäten och de ställda frågorna. För att 
se enkäten i sin helhet, se bilaga 4. Efter sammandraget följer en rad diagram som redovisar 
hur svaren fördelade sig i respektive fråga. 
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2.2.1 SAMMANDRAG AV ENKÄT 

I enkäten blev passagerarna givna en rad frågor rörande utformningen av den nuvarande 
vestibulen samt ingående inredningselement i den samma. Frågorna utgick från följande tre 
huvudsakliga fokusområden: 

• Belysning:  

Uppfattas belysningen som för stark eller för svag?  

Upplevs det ljus som belysningen sprider som ett varmt eller kallt ljus? 

• Utrymme:  

Upplevs vestibulen trång eller luftig?  

Upplevs vestibulområdet tryggt eller otryggt?  

Känns utrymmet opersonligt eller ombonat?  

Känns utformningen ogenomtänkt eller väldesignad?  

• Inredning:  

Fungerar fällstolarna bra eller dåligt?  

Ska dessa finnas kvar eller tas bort?      

Finns det tillräckligt antal handstänger eller behövs fler?  

Är dessa bekväma eller obekväma att använda? 

Enkäten rundades av med en avslutande fråga om det övergripande intrycket av den 
nuvarande vestibulens utformning, detta för att ge en avslutande fingervisning om hur 
omfattande förändringar som efterfrågas. 
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2.2.2 DIAGRAM - SVARSSAMMANSTÄLLNING 

Efter sammanställning av enkätens resultat tydliggjordes detta resultat med hjälp av 
cirkeldiagram där varje ställd fråga presenteras tillsammans med de givna svarens fördelning i 
procent.  
 
 

Vad tycker du om den nuvarande belysningen?

Ingen åsikt
89%

För svag
8%

För stark
3%

 
 

Vad tycker du om den nuvarande belysningen?

Kall
35%

Ingen åsikt
49%

Varm
16%
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Vad tycker du om utrymmet i vestibulen?

Trångt
27%

Ingen åsikt
49%

Luftigt
24%

 
 

Vad tycker du om utrymmet i vestibulen?

Otryggt 
14%

Ingen åsikt
48%

Tryggt
38%

 
 

Vad tycker du om utrymmet i vestibulen?

Opersonligt
56%

Ingen åsikt
41%

Ombonat
3%

 
 



VESTIBUL -REGINA 

 SIDAN 12 2009-01-07 

Vad tycker du om utrymmet i vestibulen?

Ogenomtänkt
5%

Ingen åsikt
68%

Väldesignat
27%

 
 

Vad tycker du om inredningen - fällstolar?

Fungerar dåligt
8%

Ingen åsikt
27%

Fungerar bra
65%

 
 

Vad tycker du om inredningen - fällstolar?

Finnas kvar
70%

Ingen åsikt
11%

Ta bort
19%
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Vad tycker du om inredningen - handstänger?

Otillräckliga
35%

Ingen åsikt
35%

Tillräckligt antal
30%

 
 

Vad tycker du om inredningen - handstänger?

Bekväma
46%

Ingen åsikt
43%

Obekväma
11%

 
 

Vad tycker du om den nuvarande vestibulen?

Dålig
8%

Ingen åsikt
51%

Bra
41%
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3 KONCEPTUTVECKLING 

 
 
3.1 FÖRARBETE & LITTERATURSTUDIE 
 
Sett med ett brett perspektiv visade enkäten att många av de tillfrågade resenärerna inte ens 
reflekterade kring miljön i vestibulen och utformningen av densamma.  
Vid en konfrontation för att ta reda på orsaken av detta fenomen framgick ganska klart att 
vestibulen ansågs vara mer ett passageområde än en fullvärdig plats att uppehålla sig på. Det 
framgick även att man upplevde att man satt i vägen för inpasserande och utpasserande vid 
användande av de befintliga fällstolarna och att detta ytterligare förstärkte känslan av 
vestibulen som ett ”dött” utrymme.  
 
Från denna tidiga analys framkom därför följande frågeställning: 
 
• Hur kan man öka vestibulens mervärde och skapa en plats där folk vill uppehålla sig?  
 
De frågor som hade de tydligaste svaren berörde fällstolarna samt vestibulens allmänna 
utformning. Hela 70 % respektive 65% tyckte att fällstolarna fungerade bra och att dessa 
skulle finnas kvar. Gällande vestibulens utformning visade det sig att 56% de tillfrågade 
tyckte att vestibulen var opersonlig. Detta föranledde ytterligare två frågeställningar: 
 
• Hur kan man bibehålla fällstolarnas funktion och samtidigt lösa problemet med 

genompasseringen?  
• Finns det inredningselement som kan tillföras eller exkluderas för att ge vestibulen en 

personlig touch? 
 
 
För att komma vidare utifrån dessa frågeställningar tog vi hjälp av boken ”Resa i design” 
skriven av Lisa Warsén m.fl. I boken skriver författarna om de behov och krav som en resenär 
kan tänkas ha. Vidare förklaras hur dessa behov och krav kan användas för att formulera 
grundläggande designmål vid utveckling av fysiska produkter ämnade för kollektivtrafik. 
 
Med utgångspunkt från det resultat som passagerarundersökningen gav inleds arbetet med att 
omvandla det givna resultatet till konkreta utvecklingsidéer att använda vid 
konceptutveckling.  För att ge Bombardier Transportation en inblick i det pågående idéarbetet 
men även för att få möjlighet att utifrån deras ståndpunkt och strävan kunna anpassa 
projektets riktning och slutresultat görs ett flertal olika koncept.  
 
Grundtanken som kan anses vara den genomgående röda tråden under arbetsprocessen med 
konceptutveckling har hela tiden varit att åstadkomma en mer enhetlig och ren vestibul där 
överflödiga inredningselement rensas bort och där en känsla av komfort istället tillförs.  
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Lisa Warsen m.fl skriver i boken ”Resa i design” om de behov och krav som en resenär kan 
tänkas ha. Vidare förklaras hur dessa behov och krav kan användas för att formulera 
grundläggande designmål vid utveckling av fysiska produkter för kollektivtrafik.  
 
Faktorer som, enligt författarna, är av stor vikt att beakta är följande: 
 
Komfort/ergonomi:  
Komfort, både fysisk och psykisk, är något som uppfattas väldigt individuellt. Fysisk komfort 
handlar i stor utsträckning om ergonomi samtidigt som fysiska komfortfaktorer kan vara 
skapade av rådande standarder och krav. Ett exempel på sådana standarder och normer är 
bullernivåer i allmänna miljöer.  
Ergonomiska faktorer grundas på människors fysiska begränsningar och kroppens funktion i 
olika miljöer och situationer.  
    
Tillgänglighet:  
Tillgänglighet i det här sammanhanget handlar om människors fysiska möjlighet att interagera 
med produkten. Vid design och utformning av produkter är det viktigt att arbeta med den här 
typen av faktorer i åtanke för att därigenom undvika att skapa en produkt som orsakar 
begränsningar i tillgängligheten.   
 
Estetik, färg- och formspråk 
Estetiken, alltså det vi möter i färg och form, är det första vi registrerar när vi kommer i 
kontakt med en ny produkt. Att på ett bra sätt sätta samman en miljö som för målgruppen är 
attraherande är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat slutresultat. Genom bra formgivning och 
färgsättning kan man framhäva önskade egenskaper hos den aktuella produkten. Ska 
produkten exempelvis förmedla vänlighet kan till exempel runda former med successiva 
övergångar användas. Detta kan ytterligare förstärkas med en mild färgskala i gröna eller gula 
nyanser. På detta sätt kan man med en produkt jobba sig fram till att förmedla ett visst 
budskap.  
 
 
Tydlighet 
Det är av stor vikt att användaren ska förstå produktens funktion och på så vis snabbt kunna 
använda denna på ett bra sätt. Detta görs företrädesvis genom produktens egna fysiska form. 
Även resenärer som är stressade, osäkra, eller förvirrade ska få en känsla av logik i produkten. 
 
Information 
På rätt plats i rätt tid ska rätt information finnas tillgänglig för resenären. Olika information 
behövs under olika delar av resan men även innan själva resan tar sin start. 
 
Integritet 
Hänsyn bör tas till att olika människor har olika behov av integritet och till sitt eget revir. 
Detta ska på ett så bra sätt som möjligt tillgodoses så att fordonet kan medge en bra kontroll 
över vår plats och våra personliga tillhörigheter. 
 
Trygghet 
Utformningen såväl i som utanför fordon ska minimera eventuella säkerhetsrisker. 
Upplevelsen av osäkerhet och otrygghet gör att många väljer bort kollektiv trafik. Det kan 
handla om rätt belysning på osäkra ställen eller rätt utformning av ledstänger och korridorer. 
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Prestige  
Kollektivtrafiken ska uttrycka modernitet och konkurrenskraft. Både de estetiska och 
funktionella värdena bidrar till en ökad status. 
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3.2 KONCEPTUTVECKLING – STEG ETT 
 
För att på ett så effektivt sätt som möjligt få överblick och skapa en ”minnesbank” för idéer 
och tankar visualiseras flera koncept parallellt med både skiss och mer utförliga CAD-
modeller. Processen fram till ett färdigt koncept går inte från början till slut utan konceptet 
revideras otaliga gånger utifrån nya infallsvinklar som tillkommit efter möten med handledare 
både på skolan och på Bombardier Transportation. 
 
I ett första led att ta fram förslag till vestibulens planlösning och utseende gjordes mängder av 
skisser för att visualisera tidiga idéer och funderingar, se bild 9. Som vanligt i ett 
utvecklingsarbete är skisserna ovärderliga, både i det tidiga arbetet men även längre fram i 
arbetsprocessen, vad det gäller att snabbt visualisera och kommunicera en idé samt att få en 
idéöversikt så att inte tidiga idéer glöms bort. 
 
Inledningsvis gjordes detaljer i inredningen för att få en uppfattning om vad vi behövde 
anpassa omgivningen till. Inredning såsom biljettautomat, sittplats med mera fick nytt 
utseende med skiss.  
 
 

 

Bild 9: Första skisser. Nr 1: Infälld stol i vägg. Nr.2: Sittplatsindikator. Nr 3: Biljettautomat ombord. 
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Efter detta skissarbete visualiserades de framkomna idéerna med hjälp av CAD, se bild 10. 

Bild 10: CAD-modeller av tidiga skisser föreställande biljettautomat och sittplatslösning. Utkastet för 
biljettautomaten förkastades i det fortsatta arbetet p.g.a styrningar från Bombardier.  
 
 
Parallellt med detta skissarbete gjordes uppföljande miljöstudier av den nuvarande vestibulen 
i form av fotografering, videofilmning och samtal med ombord- och servicepersonal. Detta 
gjordes även ombord på ett tåg av X40-modell (se bilaga 1b) för att studera hur den närmast 
konkurrerande tillverkaren löst frågan med vestibulens utformning, se bild 11. 

 
Bild 11: Inredning i tåg av X40-modell 
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3.3 KONCEPTUTVECKLING – STEG TVÅ 
 
Med hjälp från Bombardier Transportation erhölls mer utförlig information om hur dagens 
Reginatåg är uppbyggt samt företagets önskemål om nytt utseende. Efter samråd med 
Bombardier Transportation frångicks idéerna om en biljettautomat ombord i vestibulen 
eftersom detta inte var aktuellt i det här läget. Anledningen till detta var att en biljettautomat 
redan i dagsläget finns som tillval i Reginatågets inredningsutbud men att denna inte fått 
önskat genomslag.  
Utifrån detta gjordes miljöer med främst CAD-programmet SolidWorks. CAD-modellerna har 
två stora fördelar gentemot de handritade skisserna. Den första är att de går att vända och 
vrida på, samt att de går att revidera och bygga om i högre utsträckning. Den andra 
anledningen är att det blir ett bättre och seriösare underlag att visa för uppdragsgivaren som 
också bättre ser detaljer och hur det slutgiltiga resultatet kan komma att se ut. Här nedan visas 
ett urval av de inredningsförslag som lades fram halvvägs in i examensarbetet. Dessa förslag 
kan beskrivas som en grafisk brainstorm inom gruppen vilken har till syfte att skapa och 
visualisera idéer som kan vidareutvecklas. 

 
 
 
 
 
 
 

Koncept 1: 
 
Detta förslag består av fyra 
stycken halvmåneformade 
glastuber som fungerar som både 
ryggstöd och ljusgenomsläpp från 
salong till vestibul. Tanken med 
tuberna är att ge en mer privat 
sfär där passageraren har en mer 
avskärmad zon än vad som är 
fallet i dagens Regina tåg. 
Vestibulens väggar är lätt välvda 
för att skapa en välkomnande 
miljö vid påstigning. Detta 
koncept valdes för vidare arbete. 
 
Koncept 2:  
 
Detta koncept framkom framför 
allt för att skapa ett alternativ till 
de andra mer modulbaserade och 
konventionella vestibulerna. 
Vestibulen bygger utanför de 
1900 mm som idag är de 
fastslagna ramarna för vestibulens 
yttermått mätt i tågets 
färdriktning. Detta förslag får 
därför ses mer som ett 
okonventionellt alternativ som 
öppnar för ett tänkande utanför 
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Koncept 3: 
 
Ett slätt och stilrent förslag med 
raka väggar och väl tilltagna 
glasytor in till salong. Tanken här 
är en mer konventionell 
fällstolslösning fäst på de plana 
väggarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept 4:  
 
Ett relativt konservativt förslag 
med sluttande handstänger in mot 
salongsdel med släta väggar. 
Fällstolarna har ersatts av fast 
monterade stolar i hörnen av 
vestibulen med en väggradie som 
fungerar som omslutande 
ryggstöd. 
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3.3.1 URVAL -  PUGHS MATRIS OCH QFD 

Efter dessa utkast och inredningsförslag gjordes en konceptvärdering med hjälp av en så 
kallad Pughs matris, se bilaga 7. Denna konceptvärdering visade efter färdigställande att en 
vestibul med släta, välvda väggar var det mest fördelaktiga konceptet att arbeta vidare med 
(koncept 1). Tanken med de välvda väggarna var att försöka göra vestibulen luftigare, mer 
lättillgänglig och mer välkomnande och arbetet fortsatte därför med skisser på detta tema, se 
bild 12 nedan. Mer arbete gjordes även i CAD, se bild 13 och 14 nedan. 
 

 

Bild 12: Skiss av välvda väggar      Bild 13: CAD-modell   Bild 14: CAD-modell 
 
 
Den genomgående tanken vid det fortsatta arbetet sattes till att göra släta, välvda väggar samt 
att skapa en mer estetiskt tilltalande sittplats som bättre smälter in i den övriga vestibulens 
formgivning. I konceptet som visas vid bild 13 gjordes fyra halvmåneformade glastuber för 
att erbjuda en infälld sittplats som samtidigt släpper in ljus i vestibulen från salongen. I 
konceptet som visas vid bild 14 gjordes samma sak fast med en slät glasskiva och 
halvmåneformade tuber in mot vestibulen. Lösningen för sittplatsen i detta koncept blev att 
använda de inåtvända halvmånarna som grundfundament för en fällstol i nytt formspråk. Två 
handstänger sattes också in i vardera dörröppningen till salong för att rama in denna.  
 
Efter presentation för Bombardier av koncepten ovan framkom att man, för det enhetliga 
intryckets skull, ville ha släta väggar även in mot salongen. I övrigt var utseendet till 
belåtenhet och det beslutades att konceptet som visas med bild 14 var det som skulle arbetas 
vidare med gällande detaljkonstruktion för att därefter fungera som produktionsunderlag till 
modellbygge. 
 
På detta koncept gjordes efter detta beslut en QFD (se bilaga 9) där det nyframtagna 
konceptet ställdes i jämförelse med den vestibul som finns i dagsläget. Resultatet av QFD:n 
visade att det valda konceptet låg väl över det viktade värdet för den nuvarande vestibulen 
vilket blev en värdefull insikt.  
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Belysning i insteg: 

I trappstegen, se bild 15, ut mot perrong 
kommer belysning finnas i form av en 
lång ljuslist. Detta innebär att osäkra 
resenärer kan känna trygghet genom att 
tydligt se var de sätter fötterna. Detta ljus 
kommer även att vara aktivt under färd. 

Belysning i golv- och taklist: 

Som synes på den mellersta bilden, bild 
16, återfinns en försänkning i väggen 
under fällstolarna vid golvet. Detta är en 
detalj för att få ett luftigare intryck av 
vestibulen samt ge plats till belysning. 

Ny förbättrad fällstol: 

Den nya fällstolen har ett mer homogent 
formspråk utan vassa kanter. Den 
innehar även ståstöd i uppfällt läge. 

Väggarna: 

Lätt välvda väggar för ett välkomnande 
och öppet utrymme. 

Sittplatsindikator: 

Vid varje dörrmaskinskåpa är en display 
integrerad för att ge information i realtid 
om exempelvis det aktuella antalet lediga 
sittplatser. 

Handstänger 

Handstänger i dörröppning till vestibul 
samt vid passagen in till salong. 

Takmoduler: 

Ovanför varje sittplats återfinns separat 
belysning för sittplatsen som tänds/släcks 
av resenären själv. Se bild 17. 

4 PRESENTATION AV VALT KONCEPT 

 

Bild 15 

Bild 16 

Bild 17 
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Översikts layout: 
 
I en vy från ovan fås en bra uppfattning 
om utseendet på de inåtvälvda väggarna 
som är tänkta att ge en omedveten 
välkomnande känsla till resenärerna, se 
bild 18. Det som syns som fyra välvda 
former inåt vestibulen är fällstolens 
form. Fällstolarna är också vinklade in 
mot mitten av tåget och har en vinkel av 
102° sett från salongsvägg. Vestibulen 
bygger på samma modulmått som dagens 
vestibul gör och har bredden 1900 mm 
och djupet 3000 mm. Passagen in till 
salong är 750 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestibul sett från perrong 
 
På bild 19 syns de släta innerväggarna 
som möter in mot salong och hur glasen 
är välvda in en jämn båge. Samma 
välvda form som fällstolarna har 
återfinns även över dessa mot taket. 
Detta för att skapa ett enhetligt utseende 
med genomgående former och en känsla 
av en ”riktig” sittplats trots det faktum 
att det handlar om en fällstol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18 

Bild 19 
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5 ANALYS 

Målet att skapa en ny välkomnande känsla i vestibulen för de ombordstigande resenärerna i 
nästa generations Regina tåg anses vara uppnått. Tankar från Lisa Warsen och Per Leanders 
bok ”Resa i design” har beaktats vad det gäller exempelvis den mjuka formgivningen. 
Meningen är att skapa ett milt och vänligt intryck med hjälp av produktens form. Ytterligare 
vägledning har getts från passagerarundersökning för att skapa en tillfredställande miljö. 
Passagerarundersökningen visade på att en majoritet tyckte att miljön var opersonlig men 
samtidigt tyckte majoriteten att dagens vestibul fungerade tillfredställande. Detta tolkade 
gruppen som att inga drastiska ändringar var nödvändiga men att det var önskvärt med mer av 
individanpassning och att skapa en egen sfär även i vestibulen. Detta togs i åtanke vid 
skapande av sittplats samt belysning. 

 

5.1 INTERIÖR 

Tidigt i examensarbetet gavs tydliga ramar till slutresultatet. Framförallt gällde dessa ramar 
den modulanpassning vilken vestibulen var en del av. Regina tåget bygger på 1900 moduler 
vilket innebär att varje del som monteras är 1900 mm i tågets färdriktning. Tågets bredd är av 
naturliga skäl givna och dörröppningar från perrong samt in till salongsdelarna från vestibulen 
är även dessa givna. Detta gör att gruppen haft få element att formge och skapa ny rumskänsla 
med. Trots detta har vestibulens interiör fått en rejäl ”facelift”. Fällstolarna har givits ett mer 
behagligt utseende som på ett lyckat sätt smälter ihop med resterande interiör. Ovanför de just 
nämnda fällstolarna sitter ellipsformade takkupoler med infällda individuella ljus som den 
resande själv bestämmer över med reglage. Ljuslister finns i det nyframtagna konceptet både i 
insteg, golv och tak. Hela vestibulen har fått sluttande väggar vilket resulterar i passagerare 
lättare kan passera vestibulen i passage in mot salong. Något som ytterligare underlättar detta 
är att fällstolarnas vinkel som i den nya vestibulen är 102° gör att de sittande inte i lika hög 
grad försvårar för dem som passerar in och ut ur tåget. Den tidigare vinkeln var 90° uppmätt 
utifrån salongsväggen vilket gjorde att de sittandes ben mötte varandra som en stoppbarriär. 

 

5.2 MATERIAL 

En av de viktiga faktorerna som QFD:n visade på var materialval och det är också något som 
uppdragsbeskrivningen behandlat. Materialvalet avser i huvudsak skivmaterial i väggpaneler. 
Med anledning av det ovan nämnda gjordes en grundläggande materialjämförelse där tre olika 
material jämfördes och rankades baserat på deras materialegenskaper. De viktigaste 
faktorerna var främst: 
 

• Materialvikt:  
När hastigheten ska höjas i de kommande Reginatågen är vikten en mycket väsentlig 
faktor som har stor inverkan på resultatet. Att sänka materialvikten är därför av stort 
intresse. 
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• Kostnad: 
Kostnadsbesparingar är alltid intressanta och något som bör tas i beaktande. 
 

• Brandsäkerhet: 
Ett materials brandsäkerhet är av yttersta vikt för att säkerställa att rådande 
brandnormer och liknande regler uppfylls. En av de viktigaste faktorerna när det gäller 
ett materials brandsäkerhet är den mängd rökgas som bildas vid förbränning. 

• Hållbarhet och livslängd: 
Dagens Reginatåg har en livslängd på cirka 20-30 år och de ingående 
konstruktionsmaterialen måste därför matcha denna livslängd.  

 
 
  Viktning Material A Material B Material C 

HPL Aluminium Stålplåt 
Faktorer att utvärdera          

Materialvikt 3 1 3 1 
Ytstruktur 2 3 2 2 
Styvhet 3 3 1 3 
Fuktbeständigt 3 3 3 2* 
Brandsäkerhet 3 3 3 3 
Formbarhet 2 3 2 2 
Hållfasthet 3 3 3 3 
Kostnad 3 1 2 2 
Modifierbarhet 1 3 2 1 
Hållbarhet och livslängd 3 3 2 3 
Underhållskrävande 3 3 2 2 
Miljöpåverkan - tillverkning 2 1 1 2 
Miljöpåverkan - återvinning 3 2 3 1 
TOTALSUMMA    83  78  71 
* rostfri, målad 
 
 
 
 
 
 
 
HPL blev det material som fick bäst värde i jämförelse och är även det material som används i 
dagsläget.  
HPL står för High Pressure Laminate och är ett material tillverkat av träfiber som trycks 
samman och beläggs med ett konstmaterial. Det färdiga resultatet är ett homogent och extremt 
slitstarkt skivmaterial som ger hög hållfasthet och stor motståndskraft mot slitage och fukt. 
Beroende på ytskikt och beläggning kan detta material även erbjuda mycket bra egenskaper ur 
brandsäkerhetssynpunkt.  
 

Förklaring: 
 
Materialegenskaper klassade enligt skalan 1-3 där 1 motsvarar 
sämsta värde och 3 bästa värde. Slutsumman är produkten av de 
båda. 
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Efter en översikt av tillverkare av detta material hittades ett flertal företag: 
 

• Corian DuPont 
• Formica 
• Pionite 
• Lamiroc 
• Tepro 

 
 
 
5.3 REKOMMENDATIONER FÖR VIDARE ARBETE 

 
Vidare arbete efterföljande detta examensarbete kan bestå av att, i samråd med dessa och 
andra leverantörer, testa och utvärdera vilket HPL-material som kan fungera bäst för det 
aktuella ändamålet. Detta ter sig i dagsläget som en viktig punkt på dagordningen då 
samarbetet med den leverantör som finns idag är på väg att avvecklas.  
 
Vidare arbete kan även bestå av att djupare analysera och utvärdera användandet av den 
belysning av LED-typ som behandlas i detta examensarbete och som även använts i den 
modell som byggts upp efter att konceptet tagits fram.  
LED, Light Emitting Diod, är en lysdiodbaserad ljuskälla som de senaste åren börjat användas 
i allt större utsträckning i belysningsarmaturer för inom- och utomhusbelysning. Att denna 
belysningsteknik fått ett så kraftigt uppsving beror främst på diodernas långa livslängd och 
låga energikonsumtion i jämförelse med kompaktlysrör och traditionella glödlampor. Den 
långa livslängden samt den nära på underhållsfria konstruktionen gör användande av LED-
armaturer idealisk i en tågmiljö.  
Fördelarna är alltså lång livslängd och låg energiförbrukning medan nackdelarna bland annat 
är att ljuset lätt får en kall och steril ton samt att dioderna i vissa fall utvecklar en del värme. 
Arbete kan därför göras med fokus på ljusmodifiering med exempelvis färg- och ljusfilter 
samt även studier av hur man kan värmeisolera för att undvika värmespridning.  
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Bilaga 1 a-c, Översikt av för rapporten relevanta tågmodeller 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a: 
Tåg av X2-modell (X2000) 
Operatör: SJ 
Tillverkare: Bombardier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1b: 
Tåg av modell X40 (Dubbeldäckaren) 
Operatör: SJ 
Tillverkare: Alstom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1c: 
Tåg av modell X50 (Regina) 
Operatörer: SJ, TiM, X-trafik mfl 
Tillverkare: Bombardier 



Bilaga 2, Kravspecifikation 
 
 
 
Produkt: Vestibul ingående i Regina tåg 
Beställare: Bombardier 
Målmarknad: Allmänna kommunikationsmedel 
Projektgrupp: Jonny Jonasson, Martin Sjödahl 
 
 
 
Kravspecifikation 
 
 
Livslängd 
Produkten ska ha en beräknad livslängd på 20-30 år och konstruktionen ska vara lämpad för 
ett enkelt handhavande och underhåll under denna tidsperiod. 
 
 
Anpassning 
• Modulbaserat enligt Reginatågets upplägg för korgstruktur. 
• Modifierbar enligt aktuell operatörs färgschema gällande inredning. 
 
 
Produktkrav 
 
Produkten ska: 
 
• erbjuda säker på- och avstigning 
• tåla inre och yttre påfrestningar 
• gå att anpassa efter resenärens behov 
• vara välkomnande 
• ge nödvändig information under resan 
• vara enkel att städa 
• vara anpassad till modulkoncept om 1900 mm moduler 
• uppfylla brandnorm UIC 564-2 samt eventuella tillkommande föreskrifter 
• kunna motstå hårt slitage 



 

 
 

 

Film– och fototillstånd ombord på SJs tåg 
 
För filmning från och vistelse i förarhytten krävs särskilt tillstånd.  
Det här tillståndet gäller inte som färdbiljett.  
 
 
Filmning/fotografering ombord på SJs tåg har beviljats för: Mälardalens högskola som 
genomför enkätundersökning om tågen.  

 

Datum och tid: 14/5 – 28/5 2007 

 

Tågnummer och sträcka: Sträckorna Eskilstuna–Västerås, Eskilstuna–Stockholm  

 

Särskilda önskemål/upplysningar:  

Kontaktpersoner: 

SJ:  Edvard Lind, SJs presstjänst, 08-762 32 26 eller 070-949 87 77 

 

Beviljat av: Edvard Lind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJ AB, Presstjänsten 

105 50 Stockholm 

telefon 08-762 44 55, fax: 08-762 24 24 

Besök: Centralplan 19, Centralstationen, Stockholm 



Vi heter Martin och Jonny och kommer från Mälardalens högskola. Vi gör vårt 
examensarbete tillsammans med Bombardier, tillverkaren av detta tåg. Uppgiften är att ge 
förbättringsförslag på tågets vestibul (den smala hallen där Du stiger ombord). Dina 
synpunkter betyder mycket för uppdraget. Därför vill vi veta följande… 

 
Vad tycker du om….. 
 
..belysningen i vestibulen? 
 
För stark    För svag 

Kall    Varm 

 

Finns behov av ytterligare belysning? (Punktbelysning, allmänbelysning, lyse i golv, trappa m.m) 

Ja, kommentar: __________________________________________________________________ 

Nej   

 

..utrymmet i vestibulen? 

Trångt    Luftigt 

Otryggt    Tryggt 

Opersonligt    Ombonat 

Ogenomtänkt    Väldesignat 

 

..inredningen i vestibulen? 

Fällstolar: 

Fungerar dåligt    Fungerar bra 

Finnas kvar    Ta bort 

 

Handstänger: 

Otillräckliga    Tillräckligt antal 

Bekväma     Obekväma 

 

    

..den nuvarande vestibulen? 

Dålig    Bra 



Bilaga 5, Gruppkontrakt 

 

Gruppkontrakt för examensarbete 
 
Bakgrund 
Detta gruppkontrakt upprättas i samband med genomförandet av detta examensarbete. Kursen 
heter Examensarbete inom produkt och processutveckling med inriktning design (KN1060).  
Examensarbetet ska resultera i en skriftlig rapport samt en modell som efter färdigställande ska 
redovisas i samband med framläggningen av examensarbetet. 
 
Allmänna förutsättningar 
För att vara delaktig i detta examensarbete och för att underlätta eventuella tvister eller problem 
under arbetets gång ska detta kontrakt läses igenom av delaktiga parter och därefter undertecknas. 
 
Tvister 
Tvister som har att göra med arbetets gång löses på bästa möjliga diplomatiska vis i händelse att 
sådan tvist uppstår. Tvister kan även lösas med inrådan av handledare. 
Frånvaro ska meddelas i god tid till inblandade parter. Akademisk kvart tillämpas. 
Vid längre frånvaro, exempelvis vid sjukdom eller resa, fördelas arbetet på bästa sätt för att i 
största möjliga mån undvika tidsförlust. 
 
Arbetsfördelning 
Arbetet ska fördelas lika mellan inblandade parter för att ge en jämn arbetsbörda. Att ta i 
beaktande vid arbetsfördelningen är självklart förkunskaper och personliga förutsättningar. 
 
Arbetstider 
Arbetstiden beror på de för dagen aktuella moment som ska genomföras. Genomsnittlig arbetstid 
bör dock ligga på cirka 8 timmar om dagen för att nå upp till de 400 arbetstimmar som detta 
examensarbete ska omfatta.  
 
Raster 
Tas i gemensamt samspråk, exempelvis vid lunch, med uppsatt tid då arbetet återupptas. 
 
Giltighetstid 
Detta kontrakt gäller från 070401 till och med 070831.  
Kontraktet kan annulleras med separat dokument eller skrivas om i händelse av att projektet 
avbryts eller om medlemsantalet ändras. 
 
Kontraktet godkännes av: 
 
 
Martin Sjödahl   Jonny Jonasson 
 
------------------------------------  ----------------------------------------- 



Gruppnamn:___________________________ Phases of Integrated Problem Solving

Bilaga 6, PIPS
PHASES OF INTEGRATED PROBLEM SOLVING

enligt Mike Baxter; Product Design; Chapman&Hall; 1995

PIPS
I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor
Fas 1: problemdefinition: utforskning, klarlägganden, specificering

I vilken utsträckning har informations Uppmuntrades deltagare med
källor utnyttjats? specialistkunskaper att dela med
Har alla som kan ha relevant informa 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 sig av sitt kunnande?
tion utnyttjats?

Har all tillgänglig information lyfts Var det en öppen och fri atmosfär i
fram och diskuterats? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 gruppen? Hade alla möjlighet att

säga sin mening?

Gjordes försök att integrera informa- Lyckades gruppmedlemmarna hålla
tion för att klargöra problemet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 diskussionen problemcentrerad och

undvika att se lösningar?

Blev den slutliga problemformuleringen Gavs var och en en ärlig chans att
sådan att alla förstod och höll med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ansluta till eller ange avvikande upp-
om problemdefinitionen? fattning om problemdefinitionen?

PIPS Erland Olsson 1999 1(5)



Gruppnamn:___________________________ Phases of Integrated Problem Solving

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?
fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor
Fas 2: Idégenerering: skapande och bearbetning av idéer

Gick gruppen inledningsvis igenom Tog gruppen till sig alla idéer oavsett
och enades om reglerna för ide- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vem de kom från?
generering?

Uppmuntrades tystlåtna medlemmar
Hade alla uttömt sina idéer i slutet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 att bidra?

Gick gruppen igenom alla idéerna för Undvek medlemmarna att kritisera och
klargörande och bearbetning? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 värdera varandras idéer?

Grupperades idéerna utifrån gemen- Ingrep gruppen för att hindra någon 
samma egenskaper? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 från att dominera diskussionen?

Sammanställde gruppen en lista på Presenterades idéerna så att alla
de mest kreativa, lämpliga och 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 kunde ta del av samtliga?
intressanta idéerna?

PIPS Erland Olsson 1999 2(5)



Gruppnamn:___________________________ Phases of Integrated Problem Solving

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?
fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor
Fas 3: Framtagning av lösningar: Utvärdering, kombinationer, slutligt val

Diskuterades och värderades varje idé Hanterade gruppen de medlemmar
med avseende på starka och svaga 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vars förslag kritiserades eller förkast-
sidor? ades på ett bra sätt?

Arbetade gruppen systematiskt med Koncentrerade sig gruppen på att
urvalskriterier? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 finna den bästa idén snarare än att

förkasta de sämsta?

Hur väl lyckades gruppen modifiera Hanterade gruppen medlemmars 
och kombinera ursprungsidéerna? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 olika åsikter så att alla kände sig

tillfredställda?

Valdes en idé (eller grupp av idéer) ut Valdes slutlösningen i consensus
för en mer grundlig bearbetning 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 och om inte noterades hur stor

majoriteten var?

PIPS Erland Olsson 1999 3(5)



Gruppnamn:___________________________ Phases of Integrated Problem Solving

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?
fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor
Fas 4: Bearbetning av lösning: Planering, fördelning, koordinering

Tecknade gruppen ned erforderliga Bidrog alla gruppmedlemmar till att 
aktiviteter och utsåg ansvariga för att 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 säkra att inga kritiska aktiviteter
bearbeta lösningen? förbisågs?

Hade gruppen tillgång till alla nödvän- Var gruppmedlemmarna beredda att
diga resurser? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ta på sig nödvändigt ansvar för att

bearbeta lösningen?

Förutsåg gruppen  och planerade för Var gruppmedlemmarna öppna och
potentiella problem? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 stödjande för att hantera förutsedda

hinder och svårigheter?

Har gruppens slutsatser fullt ut över- Var gruppmedlemmarna överens om
förts till de som skall arbeta med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 den uppdelning av arbetet som 
detaljutformningen? gjordes?

PIPS Erland Olsson 1999 4(5)



Gruppnamn:___________________________ Phases of Integrated Problem Solving

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?
fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor
Fas 5: Utvärdering av lösningen

I hur stor utsträckning svarar lös- I hur stor utsträckning utnyttjades
ningen mot det ursprungliga proble- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 varje gruppmedlems kunskap och
met/kravet? förmåga?

I hur stor utsträckning kan problem- I hur stor utsträckning höll sig med-
lösningsarbetet betraktas som 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 lemmarna till överenskommelser
kreativt, givande och fungerande? i gruppen?

I hur stor utsträckning kan arbetet I vilken utsträckning har kommunika-
att ta fram en lösning anses vara väl 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 tionen i gruppen varit öppen, uttrycks-
planerat, lett och genomfört? full och konstruktiv?

Har gruppen mötts för att kritiskt I vilken utsträckning spelade grupp-
granska det sätt som problemet 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ledaren en styrande, sammanjäm-
behandlades på? kande och visionär roll?

Handledarens roll och betydelse
I vilken utsträckning har handledaren I vilken utsträckning har handledaren
påverkat valet och utformning av 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 påverkat gruppens sätt att arbeta på
gruppens lösning? ett strukturerat sätt?

PIPS Erland Olsson 1999 5(5)
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Bilaga 7, PUGH
KONCEPTVÄRDERING - Pughs matris

Projekt Upprättad av Datum
Vestibul Regina-tåg Martin & Jonny 4/6-2007

Revision Dokumentnamn
Konceptvärdering

Krav- Koncept

Krav vikt Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rymlig 4 +3 +4 +4 +3 +4
Uppfyller brandföreskrifter 5 +5 +5 +5 +5 +5
Lättstädad 4 +4 +4 +4 +5 +4
Modulanpassad 3 +4 +4 +3 +3 +5
Säker 5 +3 +4 +2 +4 +3
Innovativ 4 +2 +4 +2 +4 +2
Minska materialvikt 3 +2 +2 +3 +2 +3
Öka tillgänglighet 3 +2 +3 +2 +3 +2
Erbjuda komfort 3 +3 +4 +3 +3 +3
Enhetligt utseende mot salong 4 +4 +4 +2 +1 +4

Antal + 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 32 38 30 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktad summa 125 148 116 130 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sida 1
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5 = absolut krav
4 = nödvändigt
3 = önskvärt
2 = mindre viktigt
1 = ej nödvändigt

Program för konceptvärdering enligt Pugh
Framtagna koncept jämförs med en referenslösning, som kan vara befintlig lösning eller det koncept som spontant känns 
bäst.
Jämförelsen görs mot de krav som fastställts i kravspecifikationen.
Innan koncepten utvärderas med matrisen förutsätts attt de har klarat en första gallring bestående av:
- Bedömning av lämplighet; marknadsacceptans, patentintrång, teknikmognad mot marknad
- Bedömning av teknikinnehåll; är den teknik som används färdigutvecklad?

Sida 2
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Bilaga 8, FMEA

FMEA för vestibulinredning i Reginatåg
No Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys Rekomenderad åtgärd

Frekv Allv Uppt RPN

1 Belysning För svag För låg effekt Otillräckligt ljus 4 4 1 16 Använd ljuskällor med högre  effekt

För stark För hög effekt Obehag 3 2 2 12 Använd ljuskällor med lägre effekt alt. dimmer

Dålig spridning Felplacerade ljuskällor Obelysta eller mörka ytor 3 3 2 18 Använd spridningslinser eller annan disponering av ljuskällor

2 Fällstolar Går sönder Feldimensionerade Utebliven funktion och/eller personskada 7 7 2 98 Öka dimensionen på bärande element

Trög uppfällning Fel på gångjärn Irritation och ev. person- eller egendomsskada 6 5 4 120 Regelbundet underhåll eller byte av konstruktionssätt

3 Material   (väggpaneler, golv m.m) Snabb slitning Dålig ytbeläggning Negativ estetisk påverkan 4 2 2 16 Byte av material eller användande av sparkplåt o.d

Går sönder Låg hållfasthet Produkt- och personskada 2 9 4 72 Byte av material eller användande av bärande stag

Oattraktivt Fel färg- eller materialval Obehag och estetisk påverkan 3 2 1 6 Noggrann planering vid färgval

0

4 Tillgänglighet Svårstädad Dåligt planerad inredning Obehag och irritation hos städpersonal 2 6 2 24 Inredningsplanering med denna faktor med i beräkningarna

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommentarer:  

Kriteria för bedömning av felintensitet
Frekvens Värdering

Osannolikt att fel kan uppträda <1/100000 1
Mycket liten sannolikhet för fel <1/10000 2 - 3
Låg sannolikhet för fel <1/1000 4 - 5
Viss sannolikhet för fel <1/100 6 - 7
Hög sannolikhet för fel <1/10 8 - 9
Mycket hög sannolikhet för fel <1/1 10

Kriteria för bedömning av upptäckssannolikhet
Värdering

Fel som alltid uppmärksammas 1
Normal sannolikhet för upptäckt 2 - 4
Viss sannolikhet för upptäckt 5 - 7
Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9
Osannolikt att fel upptäcks 10

Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad
Värdering

Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten 1
Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten men intakt funktion 2 - 3
Mycket liten olycksrisk eller risk för störd funktion 4 - 6
Olycksrisk under speciella omständigheter eller utebliven funktion 7 - 9
Allvarlig risk för personskada 10

Skrivet av esa 2009-01-07 Sida 1



Bilaga 9, QFD

KUNDCENTRERAD PLANERING, QFD

Ideal förändringsriktning
    Produktegenskaper (Hur?) Fyll i 
styrkan på sambandet med siffra. 
Exempelvis 1, 3, 9.

Marknadskrav (Vad?). Fyll i 
kravvikten enligt skalan 1-5 Vi
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Uppfylla brandkrav och -normer 15 3 9 3 3 1 5 5

Erbjuda säkerhet 9 3 9 1 9 3 2 4

Medge stående och sittande passagerare 4 3 3 1 1 1 4 5

Motverka rökgasbildning vid brand 9 1 9 3 1 1 5 5

Motstå kraftigt slitage 4 3 9 9 1 3 4 4

Erbjuda anpassad belysning 2 1 1 3 9 1 1 4

Erbjuda sittplats 4 1 3 1 1 1 5 5

Erbjuda information 2 3 1 3 3 1 2 4

Inneha ytor att luta mot 4 3 3 1 1 1 3 4

Medge på- och avstigning 15 9 1 1 3 1 4 5

Erbjuda genompassage salong 9 9 3 1 1 1 5 5

Minska materialvikt 4 3 9 3 1 9 2 3

Vara lättstädad 4 3 9 9 1 9 3 4
Vara modulanpassningsbar 15 9 1 1 1 1 5 5

TOTALT 100 50 62

Gammal vestibul 5 2 2 1 1
Ny vestibul 5 3 4 4 3

Egenskapsvikt 369 487 213 237 175
Målvärde, egenskaper 3x1.9 m
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Bilaga 10 Planeringsrapport 
 
Planeringsrapport 
 
 
Syfte och direktiv 
 
Syftet med examensarbetet är att utifrån Bombardiers riktlinjer skapa en interiör i Gröna 
tågets vestibul. Direktiven från Bombardier är: 
– Genomföra en helhetsstudie över vestibulen där formspråket ska tolkas och förnyas. 
– Genomföra materialval/dimensionering av paneler i dörrstolpar och valv med 
hållfasthetsanalys och eventuella kostnadsbesparingar. 
– Belysningsförslag med funktioner för olika situationer. 
– Genomföra undersökning med målet att utröna passagerarnas behov och tankar/känsla 
om vestibulen i ett Reginatåg. 
 
Litteratur 
 
Resa i design, Lisa Warsén och Per Leander, Kommunikationsforskningsberedningen och 
Stiftelsen Svensk Industridesign, 1999, ISBN 91-88371-50-6 
Handbok för konstruktörer, SAPA Profiler AB, Vetlanda 
 
 
Preliminära avgränsningar 
 
Vi kommer att fokusera på den estetiska delen av interiören i Bombardiers tåg modell Regina 
X50. Den preliminära avgränsningen sträcker sig till att ta fram ett designspråk för vestibulen, 
med inredningslösningar, samt att genom en rapport, en grafisk mapp och en fullskalig modell 
redovisa resultaten. Några tekniska lösningar eller djupare konstruktionsberäkningar kommer 
inte beaktas eller tas hänsyn till i större utsträckning än vad som är nödvändigt. 
 
 
Val av ansats och metod 
 
Utgångskraven kommer att säkerställas med en inledande enkätundersökning för att 
undersöka kundkraven och deras önskningar om utförande. En jämförande analys av material 
kommer göras för att möjliggöra eventuella kostnads- och vikt besparingar. Vi kommer ha ett 
nära samarbete med Bombardiers personal och kommer på så vis att kunna ta fram förslag för 
direkt utvärdering. Verklighetsförankringen av projektet kommer ytterligare att förhöjas med 
tillgången till utförande av dagens Reginavestibul. 
 
 
 
 
 
 



Tidsplan 
 

 
 
Adresser 
 
Jonny Jonasson: 
Törnerosgatan 2 
633 43 Eskilstuna 
Tel: 0730214746 
jonny_jonasson@hotmail.com 
 
Martin Sjödahl: 
Källgatan 3 
632 26 Eskilstuna 
Tel: 0709754992 
martin.sjodahl@hotmail.com 
 
Kontaktperson Peter Jerregård: 
Östra ringvägen 2 
72173 Västerås 
Tel: 021314986 
peter.jerregard@se.transport.bombardier.com 



Bilaga 11, Dagbok 
 
 
DAGBOK FÖR EXAMENSJOBB BOMBARDIER  
(Uppskattad tid inom parantes) 
 
 
 
Måndag 16 april (4) 
Jonny, Martin och handledare Ragnar Tengstrand åker till Bombardiers kontor i 
Västerås för det första mötet. Väl där möter vi Christer Höström som är Project manager 
av projektet ”Gröna tåget”. Vi möter även Anders Fundin, interiör ansvarig och Peter 
Jerregård som är ansvarig chef. Under detta första möte framkommer det av Peter som 
kommer att bli våran kontakt på företaget att det finns tre områden som kan vara 
lämpliga för exjobb. Dessa områden är förstudie, belysning och vestibul. Ett beslut tas 
gemensamt av Ragnar och oss om att det mest lämpliga är att arbeta med tågets vestibul 
och dess design. Peter specificerar vårat projekt som att det måste ge Bombardier något 
om detta ska vara intressant samt att om det blir ett lyckat projekt kommer det bli 
kompensation genom utbetalning. Han talar vidare om vad han vill ha i sin hand vid 
deadline. En rapport, snygg PowerPoint redovisning samt en visuellt talande mapp 
krävdes. Den vestibul som ska arbetas om är den med höga golv. Mötet avslutas med ett 
beslut om vidare kontakt via mail på fredag. 
 
Tisdag 17 april (6) 
Vi börjar dagen kl 14.00 med ett möte med Ragnar om hur rapporten ska skrivas samt 
att vi får ta del av tidigare gjorda exjobb. Ett exjobb på C-nivå och ett annat mer 
komplett på D-nivå är det vi får i handen. Efter detta börjar vi fylla på med rubriker i ett 
word dokument för att få upp en struktur på rapporten. Arbetet är igång! 
 
Onsdag 18 april (6) 
Kl 9.00 möte med Rolf för att höra om vi kan förflytta presentationen av exjobbet till 
den 24:e augusti istället för att stressa till datumet 15:e juni. Detta går bra och vi 
kommer ha hela sommaren till att slipa på projektet och vårat design koncept. Vi 
skickar senare ett mail till Peter med de första skisserna. På eftermiddagen fortsätter vi 
skissa och brainstorma på plats på tågstationen (!) för att sedan göra de första CAD 
bilderna på våran stolslösning. 
 
Torsdag 19 april (5) 
En mellandag då vi fortsätter att forska efter kontakter på internet. Vi väntar även på 
mail från Peter för en närmare beskrivning av exjobbet. 
 
Fredag 20 april (3,5) 
Vi möts upp kl 10.30 för vidare ideegenerering samt att vi inväntar mail från Peter 
Järregård för de första riktlinjerna. Mailet blir dock en besvikelse pga. att Bombardier 
vill att arbetet ska innefatta mycket tekniska beräkningar och uppgifter som inte är 
kopplade till vestibulens design. Peter vill att vi ska göra följande: HPL-paneler, 
Vestibulbelysning, Passagerarundersökning. Vi vill dock göra ett helhetsförslag på 
vestibulens design och bestämmer därför att höra av oss till Peter angående problemet 
på måndag. 



 
Måndag 23 april (8) 
Ett mail skickas angående de allt för konstruktionsinriktade uppgifter vi fått. Vi får 
tillbaka ett mail som lyckligtvis godkänner att vi ska göra ett designförslag, men att det 
därtill tillkommer andra delar (se 20 april). På kvällen sitter vi hos Martin för att 
undersöka om programmet Inventor kan vara aktuellt för jobbet att rendera ut bilder för 
presentation av vårat design koncept. Vi beslutar dock att SolidWorks är lämpligare. 
 
Tisdag 24 april (5) 
Vi har ett snabbt möte med Ragnar där vi delger informationen som kom ifrån 
gårdagens mail. Även Ragnar kände att vi fick en bättre linje att vandra från 
Bombardiers sida. Med mindre beräkningar och mer tyngdpunkt på designarbetet är vi 
på rätt spår igen. Något mer glada miner från gruppens sida i slutet av dagen pga. detta. 
 
Onsdag 25 april (8) 
Vi skriver ut testbild för att kolla kvalitén på 3D modellerna från Solidworks samt 
Inventor. Blev klart lyckat resultat, men mer studier kring renderingen behövs. Bengt 
kommer och introducerar 3D studio max. Vi inser dock att en rendering blir krånglig i 
3D max då vi inte har några förkunskaper och en ganska tuff tidsplanering. 
 
Torsdag 26 april (5) 
Jonny jobbar vidare med att undersöka programmet 3D studio max medan Martin gör 
klart en modell av Regina tåget i Solidworks. 
 
Fredag 27 april (4) 
Vi förbereder en trailer och skapar trådmodeller med mera inför möte med Peter 
Järregård på Bombardier på onsdag. 
 
Tisdag 1 maj (13) 
Fotostudie+filmstudie på reginan stående på Eskilstuna station. Syftet är att fixa en 
trailer till imorgon. En massa renderingar görs på tåg, biljettautomat, stol samt 
sittindikator. Under natten sätts en trailer ihop. 
 
Onsdag 2 maj (8) 
Möte med Peter Järregård. Riktlinjer för presentationen den 24 augusti tas fram. Inget 
krafs och onödigt larv, bara resultat baserad på fakta var vad Peter önskade. 
 
Torsdag 3 maj (6) 
Äntligen registreras vårat exjobb nere vid expeditionen och vi hör med Ragnar och 
Nisse om möjligheterna att göra en vestibul i fullskala. Material och sådant kan enligt 
Ragnar sponsras av skolan då modellen kan användas i en senare kurs under hösten. 
 
Fredag 4 maj (4) 
Vi tittar på material, bland annat ett högtryckspressat material gjort av delvis betong. 
Men som redan är känt så är betong alltför tungt. 
 
Måndag 7 maj (7) 
Vi försöker få kontakt med Peter för ett besök på service verkstaden på finnslätten, 
Västerås. Vi når inte Peter men vi åker dit på vinst och förlust och passar på att 
genomföra enkätundersökning på väg dit och tillbaka. 20 enkäter samlas in under de två 



tågresorna. Väl på verkstaden tar det dock stopp då vi inte utan tillstånd av Peter får 
vistas där. Rapporten blir senare under dagen ett samlat dokument istället för de tidigare 
enskilda. 
 
Tisdag 8 maj (6) 
Vi skissar och caddar tillsammans upp en tänkbar miljö för vestibulen. Den konkava 
idéen läggs åt sidan till förmån för en konvex variant. Vi skickar ett mail till Joakim 
med detta förslag och ber om feedback. Konstruktions/ritningsfilerna vi fick vid förra 
besöket hos Bombardier är oanvändbara och därför har vi fortfarande inga exakta mått 
på korgen. 
 
Onsdag 9 maj (5) 
En heldag på Bombardier. Vi fick ut beskrivningar på vestibulen och material i denna. 
Peter gick dock innan vi fick ett ordnat möte bestämt till finnslättens depå vilket vi 
behöver för att se hur dörrstolpens innanmäte ser ut för en senare dimension. 
 
Tordsag 10 maj (5) 
Dagen som verkligen inget hände trots att vi försökte. Ett snabbt samtal med Ragnar 
inledde dagen och gick ut på att han skulle hjälpa till med modellbyggandet. I övrigt 
väntade vi på besked från SJ om tillstånd för utdelande av enkäter och jobbade på med 
olika utkast, inget bra dock. 
 
Fredag 11 maj (5) 
Ytterligare en dag utan besked om besök på finnslätten och servicedepån. Vi gör istället 
2-3 vestibul förslag i CAD. Återigen lite i blindo. 
 
Måndag 14 maj (5) 
Vi fyller på i rapporten under rubriken förarbete. Vi får tillstånd från SJ att lämna ut 
enkäter. 
 
Tisdag 15 maj (5) 
Vi åker till Sthlm och tillbaka för att lämna ut enkäter. I slutet av dagen har vi de 40 
enkäter som vi från början eftersträvade. 
 
Onsdagen 16 maj (5) 
Sammanställning av enkäten. Vi gör också cirkeldiagram över det hela för en bra 
översikt och för att senare visa Bombardier. 
 
Torsdag (5) 
Inget noterat 
 
Fredag (5) 
Inget noterat 
 
Måndag (5) 
Inget noterat 
 
Tisdag 22 maj (6) 
Peter skickar mail och bekräftar att det blir ett möte under morgondagen kl 10.30. Vi 
sparar ner koncept och ideer i PDF format inför mötet. Vi skriver ner ett mötesmanus 



med viktiga funderingar och stolpar för feedback och respons. 
 
Onsdag 23 maj (3) 
Möte (Peter Jerregård, Anders Fundin, Joakim Sanden, Dodona Lankeit och Lars 
Zetterberg närvarar) där vi lägger fram förslag till koncept. Ingen är riktigt nöjd med de 
nuvarande förslag vi kommit med under mötet. Det önskas bland annat ett förslag där 
det är osymmetri vad det gäller dörröppningarna in till salong. Man tycker även att 
”bubblorna” ger ett dåligt intryck in mot salongen då de tar plats och ger ett hackigt 
intryck. Beslutet blir att omarbeta förslagen och vända bubblorna inåt vestibulen istället 
för salongen. 
 
Torsdag 24 maj (5) 
Vi får modell och Illustratoröversikt av Joakim. Vi kartlägger mått från 3D modellen 
 
Fredag 25 maj (4) 
Äntligen! Besök på lokis ute på finnslätten. Vi kollar på dörrpaneler samt 
dörrmekanism. Vi gör även ett besök på Sigfridsverkstaden för att titta på en 
fullskalemodell av reginan. 
 
Måndag (5) 
Vi omarbetar vestibulen genom att ta bort de tidigare bubblorna och fäller istället in 
glaset i väggen. Det blir med andra ord en något mer konventionell lösning. Detta görs 
utifrån det möte vi hade med Bombardier där man ville få fram slätare och renare ytor in 
mot salongen. 
 
Tisdag (5) 
Vi har ett nytt revolutionerande förslag till fällstolen (!) och caddar upp denna för 
visning imorgon. 
 
Onsdag 30 maj (5) 
Vi åker kl 09.53 till Västerås och Bombardier. Vi startar upp vår dator som vi nu fått till 
den lilla skrubben och tar reda på företagsinformation med mera. Kl 13.30 har vi möte 
med Peter, Anders, Joakim samt Dodona om ett nytt förbättrat förslag till 
översiktsdesignen. Peter är väldigt nöjd och det blir glada miner hos oss i gruppen. Vi 
kommer överens om att jobba vidare, nu med färg och ljussättning i fokus. Vi är lättade 
över att ha spikat konceptet tillsammans med Peter som gillade både form på vestibul 
och stolslösningen och dess yttre. 
 
Torsdag 31 maj (8) 
Vi tittar på färgförslag, färgkartor samt samlar in fakta om hur olika färger påverkar 
användaren. Vi gör även modifieringar på vestibulens form. Belysningslist adderas 
längs golvet 
 
Fredag 1 juni -Fredag 15 juni (80) 
Fortsatt konceptarbete, skrivande av rapporten, samt bygge av fullskalemodellen görs 
med slut den 15:e juni då vi tar paus för sommaruppehåll. 
 
Onsdag 1 augusti – onsdag 8 augusti (35) 
Rapportskrivning, rapportskrivning och åter rapportskrivning. 
 



Torsdag 9 augusti (6) 
Vi möts upp i datorsalen för att skriva ut ritningar med mått för att bygga vidare på 
modellen. Vi lägger på spånskivor runt golvmattan för att skapa en illusion av 
dräneringsbaljan. Vi åker med egen bil ut till Coop, tunapark, för att inhandla reglar till 
dörrstolparna. 
 
Fredag 10 augusti (7) 
Heldag i verkstaden. 2 av dörrstolparna sätts upp och vi börjar se tåget ta form för första 
gången i verkligheten. Vi funderar även på det fortsatta byggandet då vi inte har någon 
bra lösning för sittplatsernas upphängning. 
 
Lördag 11 augusti (5) 
Rapportkomplettering samt uppdatering av bilagor. 
 
Söndag 12 augusti (5) 
Rapportkomplettering samt uppdatering av bilagor. 
 
Måndag 13 augusti (10) 
Vi handlar mer byggmaterial med Nisse och bygger upp fyra dörrstolpar. 
 
Tisdag 14 augusti (8) 
Taket läggs på modellen med Nisses och Ragnars hjälp. Vi reglar också upp modellen 
för att ytterligare förstärka konstruktionen. 
 
Onsdag 15 augusti (8) 
Rapportskrivning och inlämning av denna rapport till Rolf för genomgång och 
utlåtande. 

 



Bilaga 12, Fullskalemodell av koncept 
 
 

 
Bild: Översikt 
 

Färdig fullskalemodell: Översikt  
 
Tågets bredd är av naturliga skäl given och dörröppningar från perrong samt in till 
salongsdelarna från vestibulen är även dessa givna. Detta lämnar få element att formge och 
skapa en ny rumskänsla med. Trots detta har vestibulens interiör fått en rejäl ”facelift”. 
Fällstolarna har givits ett mer behagligt utseende som på ett lyckat sätt smälter ihop med 
resterande interiör. Ljuslister finns i det nyframtagna konceptet både i insteg, golv och tak. 
Hela vestibulen har fått sluttande/välvda väggar vilket resulterar i att passagerare lättare kan 
passera vestibulen i passage in mot salong. Glasytorna mellan salong och vestibul har blivit 
mer generösa till sin yta och har nu även en rökfärg för att dämpa inkommande ljus. Utanpå 
dörrmaskinkåpan in mot vestibulen sitter en informationsdisplay där aktuell relevant 
information visas kontinuerligt, denna ses som blanksvart på bilden till höger. 
 
Färgskalan är även den reviderad med en mjuk färgskala som resultat. Väggarna är målade 
med en gråton som är bruten mot gult, fällstolarna har fått en mjuk limegrön kulör som inte 



sticker i ögonen. Golvet är i en mörk grå färg som är bruten mot brun för att skapa tyngd och 
få ett harmoniskt intryck. Taket har en halvmatt vit färg för att ge intrycket av att utrymmet är 
större än vad det egentligen är. 
 

 
Bild: Belysning 

 
Belysning  
 
Det nyframtagna konceptet innehåller ett flertal belysningsapplikationer, några av dem baserade på så 
kallad LED-teknik. LED, Light Emitting Diod, är en lysdiodbaserad ljuskälla som de senaste åren 
börjat användas i allt större utsträckning i belysningsarmaturer för inom- och utomhusbelysning. 
Fördelar är bland annat lång livslängd, låg energikonsumtion, underhållsfritt och det minimala 
formatet i förhållande till ljusstyrka. 
 
LED belysning återfinns både vid insteget från perrongen in till vestibulen och i formen av LED 
spotlights som är monterade i taket i två rader som syns på bilden till höger. Tanken med LED-
ljuslisten i insteget, se de två mindre bilderna till höger, är att förtydliga och underlätta för personer 
med exempelvis nedsatt syn och gamla men även för att belysa insteget nattetid. Belysningen i insteget 
är tänkt att dimmas något under färd men ändå lysa svagt, detta för att ge en ökad rymd och även för 
att göra insteget säkrare även under färd.  



 
Som komplettering till den direkta belysningen finns ljuslister infällda längs tak- och golvkant för att 
ge en dämpad och behaglig indirektbelysning. 
 

 
Bild: Fällstol 
 

Fällstol 
Fällstolarna har givits ett mer behagligt utseende som på 
ett lyckat sätt smälter ihop med resterande interiör. Det 
faktum att fällstolarna är välvda och inte har några vassa 
hörn innebär en höjd säkerhet för de som passerar och 
uppehåller sig i vestibulen då det handlar om ett 
transportmedel i rörelse. 
 
De fyra fällstolar som återfinns i denna modell är 
vinklade in mot mitten av tåget och har en vinkel av 102° 
sett från salongsvägg, se bilden nedan för top vy. Detta 
gör att de sittande i vestibulen inte i lika hög grad 
försvårar för dem som passerar in och ut ur tåget då de 
sittandes ben är lätt vinklade in mot tågets mitt. 
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