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Sammanfattning 

SAS har 22 stycken Boeing 737-700/800. I dessa finns ett skåp i köket som har stått tomt 

sedan kaffekokarna tagits bort för en tid sedan. Utrymmet har inte kunnat utnyttjas 

eftersom det varken finns någon tillslutande dörr, eller skydd för elektroniken och kablaget 

som finns längst in. 

 

Detta examensarbete handlar om framtagandet av en dörr och skyddsplåt som möjliggör för 

kabinpersonalen att använda förvaringsutrymmet. För att modifieringen ska bli godkänd har 

arbetet gjorts i enlighet med kraven som finns i EASA CS-25. Därtill har arbetet innefattat 3D-

modellering i CAD-programmet SolidWorks från konceptstadiet till den slutgiltiga 

konstruktionen. SolidWorks har även använts för att simulera konstruktionen. Slutligen 

gjordes en hållfasthetsanalys som säkerställer att dörren tål de laster som krävs. 

 

Hela arbetet har utförts i projektform enligt standardiserade normer med dokument 

anpassade för SAS verksamhet. Detta har i praktiken inneburit framtagning av dokument 

som tillsammans med ritningar har använts som underlag vid certifieringsprocessen. 
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Förord 

Detta examensarbete är avslutningen av våra studier på Flygingenjörsprogrammet vid 

Mälardalens Högskola i Västerås. Examensarbetet har utförts på uppdrag av SAS vid 

Stockholm Arlanda Airport under perioden april 2011 till augusti 2011.  

 

Arlanda, Augusti 2011 

Johannes Sandå 

Dan Kärvell 
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Nomenklatur 

AR As Required 

CDR Computer Aided Design 

CAR Change Approval Record 

CDR Critical Design Review 

CS Certification Specifications 

DOA Design Organization Approval 

DOM Design Organization Manual 

DR Design Review 

EASA European Aviation Safety Agency 

FAI First Article Inspection 

ITCM Initial Technical Coordinate Meeting 

PDR Preliminary Design Review 

SAS Scandinavian Airlines 
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Figur 1.2, Compartment 105 i 

Galley G1 

Figur 1.1, SAS Boeing 737-800 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I SAS Boeing 737-700/800-flotta (se figur 1.1) hade man ett så kallat hot jug-utrymme i 

Compartment 105 i Galley G1, det vill säga i ett utrymme i köket som är placerat längst fram 

till höger i flygplanet. I utrymmet har det tidigare funnits en kaffekokare med en elanslutning 

längst bak. Denna funktion togs bort av SAS för en tid sedan, men utrymmet har lämnats 

orört (se figur 1.2) och eftersom det dels finns en elanslutning längst in och dels inte finns 

någon dörr för utrymmet så har kabinpersonalen inte haft möjlighet att använda det till 

förvaring. Detta har lett till kritik från 

kabinpersonalen, och med bakgrund av det 

gjordes en förfrågan till SAS ingenjörsavdelning 

om en lösning, vilket formade detta 

examensarbete. 

 

 

 

1.2 Syfte 
Målet med examensarbetet var att konstruera en dörr till det aktuella utrymmet i köket på 

SAS Boeing 737-700/800-flotta samt att konstruera ett skydd för bakomliggande elektronik i 

utrymmet. På så sätt uppfylls det grundläggande syftet om att utrymmet ska kunna 

användas som förvaring av kabinpersonals tillhörigheter. 
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1.3 Problembeskrivning 
En viss problematik med designförändringar i ett flygplan ligger i att det finns ett stort antal 

lagar och bestämmelser som måste följas för att arbetet ska vara godkänt av aktuella 

myndigheter såsom EASA och Transportstyrelsen. Arbetet omfattar följande moment: 

 

• Framtagning av så kallad Certification Basis för godkännande av modifiering på 

flygplan enligt EASA Part 21-regler 

• Klassificering av modifiering enligt EASA Part 21-regler 

• Framtagning av ritningsunderlag för tillverkning av ny dörr samt skyddsplåt för 

bakomliggande elektronik och kablage 

• Hållfasthetsanalys av ny dörr enligt EASA CS-25-regler 

• Framtagning av modifieringsunderlag/installation av ny dörr 

• Följa procedurerna i projektet enligt SAS DOM 

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Dörren och tillhörande handtag 

Slutprodukten är endast tänkt att passa i det aktuella skåpet. Projektet hade kunnat göras 

mer generellt för att enkelt kunna använda dörren och handtaget på andra relevanta platser, 

men detta hade ökat examensarbetets omfattning. 

1.4.2 Skyddsplåten 

Endast ett koncept togs fram för skyddsplåten. Detta eftersom fokus istället låg på arbetet 

med framtagande av dörr och tillhörande handtag. Fler koncept för skyddsplåtar skulle 

innebära att tidsplanen för examensarbetet inte skulle kunna hållas. 

1.4.3 Tidplan 

För att hinna med alla moment som projektet innehöll utformades en tidplan där det 

klargjordes vad som skulle göras, i vilken ordning, och hur lång tid det skulle ta. Det sista 

beslutet om avgränsning som togs var att DR4-fasen inte skulle hinnas med, då produkten 

inte skulle hinna tillverkas inom tidsramen för examensarbetet.  

Se bilaga N för tidplanen i detalj. 
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2. Metod 

2.1 Förstudie 
För att kunna genomföra projektet var det nödvändigt att innan projektstarten studera EASA 

CS-25. CS-25 är ett mycket omfattande dokument med regler som reglerar hur allt i och 

utanpå ett stort flygplan ska utformas för att vara godkänt och luftvärdigt. 

2.2 DR-faser och möten  
Examensarbetet har utförts enligt ett tillvägagångssätt som används på SAS och många 

andra företag där man jobbar i projektform. Det bygger på att man har fyra faser, på SAS 

kallade Design Reviews, som avslutas med ett möte. Faserna är: 

 

• DR1, Feasibility Study, som avslutas med ITCM 

• DR2, Design Investigation, som avslutas med PDR 

• DR3, Detailed Design, som avslutas med CDR 

• DR4, Verification, som avslutas med FAI 

2.2.1 DR1 och ITCM  

DR1-fasen är en förstudiefas som främst handlar om att samla information som är nödvändig 

för att kunna genomföra projektet. 

Det första mötet, ITCM, används för att lägga grunden för projektet. Det är viktigt att 

projektgruppen tillsammans kommer överens om projektets omfattning och 

tillvägagångssätt. Syftet är således att få igång projektet genom att förtydliga 

arbetsuppgifter för projektmedlemmarna. Det är först vid ITCM som projektet tilldelas ett 

projektnummer och konkret startar, även om man en viss förstudie redan kan ha gjorts av 

vissa eller samtliga projektdeltagare. 

2.2.2 DR2 och PDR  

DR2-fasen handlar om att ta fram ett flertal olika designförslag. Designerna redovisas genom 

ritningar i CAD, och behöver inte vara noggrant detaljerade. Att göra alltför detaljerade 

ritningar i den här fasen innebär i de flesta fall en stor förlust då det är mycket tidskrävande 

och därmed kostsamt att behöva ändra i dessa ritningar. Det relevanta i modellerna från 

DR2-fasen är således de stora generella dragen. 
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PDR-mötet innebär en granskning över dessa preliminära designförslag. Projektgruppen 

diskuterar ett flertal olika utkast för att komma överens om vilken designlösning som bäst 

passar uppgiften och bör utvecklas vidare. 

2.2.3 DR3 och CDR 

Under DR3-fasen vidareutvecklas det koncept som överenskommits vid PDR-mötet. 

Detaljerade ritningar och dokument färdigställs, samt hållfasthetsanalyser om det är 

aktuellt. Vid CDR-mötet har man kommit fram till specifikt vilka komponenter och material 

man ska använda, samt realistiska tekniska data för konstruktionen.  

Under CDR-mötet granskar man kritiskt den tänkta konstruktionslösningen, för att se att alla 

ingående delar passar ihop på det sätt som det är tänkt och att konstruktionen uppfyller de 

krav som ställts. 

2.2.4 DR4 och FAI 

Under DR4 tillverkas en prototyp av den tänkta produkten som kan inspekteras och 

utvärderas. Beslut tas vid FAI om några ändringar måste utföras, annars kan man starta 

produktionen. 

2.3 Koncept 
För att ta fram koncept användes till en början penna och papper för att enkelt kunna 

presentera tankar och idéer. Vid enighet om ett värdigt koncept användes CAD-programmet 

SolidWorks för att göra en enklare solidmodell av idéskissen. 

2.4 Dokument 
På SAS DOA-organisation arbetar man efter procedurerna i SAS DOM. DOM innehåller bland 

annat ett antal interna dokumentmallar, huvudsakligen med prefixen CAR, som vid 

uppfyllande leder till en godkänd modifiering. Att arbeta med CAR-dokumenten är en 

kontinuerlig process genom hela projektet. För att ta fram de dokument som bland annat 

påvisar vilka regler man berörs av och hur dessa regler uppfylls, använder man dessa CAR-

dokument. 

2.5 Krav  
Kraven har formats av projektgruppen, det vill säga både av handledarna på SAS och av 

examensarbetarna. 
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3. Resultat 

3.1 Krav 

3.1.1 Krav 

Kraven togs fram genom projektprocessen. Kraven är: 

 

• Dörren ska tillverkas av aluminium 

• Dörren ska vara så lätt som möjligt 

• Dörren ska hålla för 12 kg last, plus faktorer satta av Boeing för normala och extrema 

situationer 

• Handtaget ska tillverkas av titan eller aluminium 

• Dörren och handtaget som helhet ska vara estetisk korrekt med det övriga köket 

• Skyddsplåten ska tillverkas av aluminium 

 

Då projektet inte innefattade en stor mängd material innebar inte kostnaden en betydande 

faktor, därmed ansågs det inte nödvändigt med specifika kostnadskrav. 

3.1.2 Uppfyllande av krav 

För att uppfylla kraven beslutades det att dörren och skyddsplåten ska tillverkas i aluminium 

(2024-T3). När det gäller handtaget valdes titan (TI-8AL-1Mo-1V). För att dörren ska klara sin 

last gjordes en hållfasthetsanalys som bevisar detta, se bilaga J. 

Dörrens vikt minskas genom utstansningar på baksidan.  

För att uppnå en estetisk korrekthet med det övriga köket används en lack som är lik de 

övriga luckorna. Dessutom monteras handtaget i samma höjd som de övriga handtagen för 

att frambringa enhetlighet. 

3.2 Koncept 
I detta moment togs fem olika koncept fram på design för dörren och handtaget samt ett 

koncept för skyddsplåten.  

För att göra koncepten skapades även en modell av skåpet att utgå från, se figur 3.1. Detta 

underlättade bland annat måttsättning och felsökning. 
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Figur 3.2, Koncept 1 

Figur 3.1, Skåp 

 

 

 

3.2.1 Dörrkoncept 

3.2.1.1 Koncept 1 

Detta handtag innebär en enkel konstruktion som möjliggör en snabb och lätt 

tillverkningsprocess, men som både fungerar bra i sin huvudfunktion som handtag, och även 

innehar funktionen att agera stoppkloss för dörren. Det betyder alltså att man inte behöver 

fästa exempelvis en gummiplopp eller metallskena på insidan av skåpet för detta ändamål. 

Tanken är att handtaget inte ska störa skåpet till höger, samt att det ska öppnas med vänster 

hand precis som ett flertal andra handtag i köket. Se figur 3.2. 

Utformningen av det här handtaget har dock en nackdel då det finns en viss risk att fastna 

med kläder i det. Detta är speciellt viktigt att ha i åtanke då en utrymningsdörr är placerad i 

närheten.  
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Figur 3.3, Koncept 2 

3.2.1.2 Koncept 2 

Detta handtag är bastant och påminner om en vanlig utformning av dörrhandtag för 

köksskåpsluckor i hemmet. Handtaget kan öppnas med enkelhet med både vänster eller 

höger hand. Dessutom är handtaget väldigt avrundat, vilket minskar risken för att fastna i 

den. 

Dock finns vissa komplikationer med att montera fast handtaget i dörren, då det inte finns 

någon möjlighet för nitning. Handtaget är således tänkt att skruvas fast från insidan av 

dörren. Se figur 3.3. 

 

 

3.2.1.3 Koncept 3 

Detta koncept visar ett handtag med en enkel och diskret konstruktion. Handtaget är relativt 

litet, men fyller ändå sin funktion. Det är även placerat på ett sådant sätt att det smälter in 

med den röda haken i sidan av skåpet. Tanken är dock inte att haken ska vila på handtaget, 

utan att ett litet utrymme emellan ska finnas för att undvika slitage. Handtaget skulle i 

praktiken kunna agera stoppkloss för dörren eftersom huvudet på handtaget kan slå in i 

haken, men eftersom det finns ett glapp mellan haken och huvudet innebär detta att 

vibrationer skulle uppstå.  

Med denna konfiguration bör man ha någon form av stoppkloss på insidan av skåpet. Det 

betyder att man måste ha mer material vilket ökar projektets omfattning. 

En annan nackdel med detta koncept är att handtaget gärna skulle kunna användas som 

hängare för exempelvis kläder, vilket inte är det tänkta användningsområdet. Se figur 3.4. 
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Figur 3.4, Koncept 3 

Figur 3.5, Koncept 4 

 

 

3.2.1.4 Koncept 4 

Konceptet för handtaget är i första hand uttänkt för att likna de övriga handtag som finns på 

luckorna i köket. Man skulle därför kunna påstå att det här konceptet är det som är mest 

estetiskt korrekt till sin omgivning. Däremot är handtaget utformat på ett sätt som kräver 

mer sofistikerade tillverkningsmetoder än övriga koncept. 

Detta handtag är inte mekaniskt rörligt likt de andra handtagen i köket. Det skulle kunna 

innebära att man förvillar användaren, som tror att man ska dra i handtaget för att aktivera 

öppningsfunktionen. Se figur 3.5. 

 

 

3.2.1.5 Koncept 5 

Då olika skåp kan variera i storlek på grund av toleranser vore det en viss fördel i att ha en 

dörr som kan hantera variationerna. I det femte konceptet ligger dörren utanpå skåpkarmen 

vilket kringgår problematiken om att dörren möjligtvis inte skulle passa. Se figur 3.6. 
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Figur 3.6, Koncept 5 

Figur 3.7, Koncept för skyddsplåt 

Samtidigt innebär det här att de röda hakarna som håller i dörren måste justeras så att de 

ligger längre ut från karmen.  

 
 

 

3.2.2 Koncept för skydd av bakomliggande elektronik och kablage 

Det här konceptet består av två L-profiler, en mindre och en större. Profilerna utgör 

tillsammans ett skydd för elektronik och kablage. Fördelen med att ha två L-profiler är att 

man kan justera bredden. Detta anses vara nödvändigt då bredden på skåpet kan skilja sig åt 

från kök till kök. Om man då har specificerat ett visst mått för bredden på alla skyddsplåtar 

finns risken att skyddsplåten inte passar i vissa skåp. Se figur 3.7. 

 

 

 

3.3 Slutgiltig konstruktion 
Den slutgiltiga konstruktionens uppbyggnad ser ut enligt figur 3.8. 
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Figur 3.8, Slutgiltig konstruktion 

Figur 3.9, Handtag 

 
 

 

 

Samtliga CAD-delar som använts finns i bilaga M.  

3.3.1 Dörren och handtaget 

3.3.1.1 Beskrivning 

Konstruktionen utvecklades genom samråd med handledare från DOA-organisationen hos 

SAS. Valet föll på en kombination av flera presenterade koncept. Från koncept 1 hämtades 

idén om att använda handtaget som stoppkloss för dörren. Det är både praktiskt och spar på 

en hel del arbete och material. I koncept 2 var handtagen rundade, vilket minskar risken för 

att kabinpersonal och passagerare fastnar i den. Detta är speciellt viktigt då en 

utrymningsdörr är placerad i närhet till köket. 

Resultatet blev således ett handtag som är platt och vinklat likt koncept 1, och med en 

avrundning vilket har ett visst drag av koncept 2. Handtaget fästs i dörren med fyra nitar. Se 

figur 3.9. 
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Figur 3.10, Baksida av dörr 

Tabell 3.11, Dörrspecifikationer 

Tabell 3.12, Handtagsspecifikationer 

 

Dörren består av en aluminiumplåt som gjorts tunn med utstansningar på baksidan. 

Utstansningarna ger en viktbesparing på cirka 0,22 kg. Plåtens orginaltjocklek har behållits 

vid gångjärnets och handtagets fästen för att stärka konstruktionen. Se figur 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gångjärnet fästs med skruvar, både i dörren och i skåpet. För att gångjärnet ska kunna 

skruvas i skåpväggen, som består av honeycomb, behövs så kallade inserts. Placeringen av 

dessa inserts bestäms av det djup då dörren är i linje med skåpet, och dörren är stängd. Se 

bilaga G. 

Specifikationerna för dörren enligt tabell 3.11. 

 

Material 2024-T3 

Vikt 365,72 gram 

Volym 1 315,53 cm
3
 

 

 

Specifikationerna för handtaget enligt tabell 3.12. 

 

Material Ti-8AL-1Mo-1V 

Vikt 21,68 gram 

Volym 49,60 cm
3
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Tabell 3.13, Skyddsplåtsspecifikationer 

3.3.1.2 Hållfasthetsanalys 

Den hållfasthetsanalys som var relevant att göra var för de komponenter som påverkas av 

den last som finns i utrymmet när dörren är stängd och innehållet i utrymmet pressas mot 

dörren (till exempel vid start/acceleration eller stigning). Laster åt andra håll tas upp av de 

andra väggarna i skåpet och omfattas inte av denna modifiering. 

Vid beräkningen användes av Boeing specificerade faktorer för last under normala och 

extrema situationer. Se bilaga J. 

 

3.3.2 Skydd för bakomliggande elektronik samt kablage 

Lösningen består av två L-profiler, en större och en mindre. Den mindre L-profilen har 

ankarmuttrar monterade med nitar baktill. Den större L-profilen har urfrästa ovala hål, som 

skruven kan vandra i och därigenom möjliggöra justering av bredden. Hålen är tillräckliga för 

att gängan ska passa, men inte skruvskallen, och därmed erhålls önskad funktionalitet. 

Den kompletta skyddsplåten fästs i skåpets väggar med hjälp av kardborreband. Fördelen 

med att använda kardborreband är att monteringen blir mycket enkel, men ändå uppfyller 

de krav som ställts. Det är även lätt att demontera om så önskas.  

Specifikationer för skyddsplåten enligt tabell 3.13. 

 

Material 2024-T3 

Vikt 195,77 gram 

Volym 704,20 cm
3
 

 

 

3.4 Dokument 
Under projektet har följande CAR-relaterade dokument tagits fram: 

• CAR, Change Approval Record, nämner alla dokument som ingår i projektet. Se bilaga 

A. 

• CAR-A, Minor Change Approval, är ett dokument där Airworthiness Manager 

godkänner projektet som en minor change. Se bilaga B. 

• CAR-AW, Continuing Airworthiness Instructions, används för att dokumentera 

ändringar som påverkar operatörens luftvärdighetsdokument. Se bilaga L. 

• CAR-C, Certification Plan, nämner bland annat vilka CS-25-paragrafer som berörs. Se 

bilaga E. 
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• CAR-C-CD, Compliance Document, nämner hur kraven från de aktuella CS-25-

paragraferna uppfylls. Se bilaga C. 

• CAR-C-CL, Classification of Change, klassificerar modifieringen som en minor eller 

major, i detta fall minor. Se bilaga D. 

• CAR-P, Production Instructions, instruktioner för hur man ska producera 

komponenterna. Se bilaga K. 

• CAR-I, Installation Instructions, instruktioner för hur man ska installera 

komponenterna. Se bilaga F. 

• ER, Engineering Report, hållfasthetsanalysen. Se bilaga J. 

• Drawings, Ritningar, framtagna utifrån CAD-modellerna. Se bilagor G, H och I. 
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4. Diskussion 

För att angripa problemet med konstruktionen av dörr, handtag och skyddsplåt finns olika 

metoder. Den metod som har använts i det här examensarbetet har inneburit att samtliga 

delar av skåp, dörr, handtag och skyddsplåt har ritats upp i CAD som solidmodeller. Detta 

inkluderar även nitar, skruvar, gångjärn, ankarmuttrar etcetera. Detta kan anses vara 

ambitiöst då det egentligen inte har krävts för att utforma de olika CAR-dokumenten (eller 

ritningarna). Solidmodellerna i det här examensarbetet har dock varit till stor nytta i och 

med att konstruktionsfel har upptäckts i ett tidigt skede genom exempelvis analys av 

modellernas rörlighet och begränsningar. Att upptäcka fel så tidigt som konceptfasen har 

varit tidsvinnande då man slipper stöta på problemen när man gör den detaljerade 

konstruktionen. Att göra radikala ändringar sent in i projektet innebär att man måste ändra 

och anpassa de flesta detaljer som ingår i konstruktionen, vilket ofta är dyrt sett till både tid 

och pengar. 

 

Genom att modellera samtliga delar som används för konstruktionen av dörr och skyddsplåt 

kan man även verifiera att delarna är kompatibla med varandra. En annan fördel med att 

använda sig av solidmodeller är för att en del av arbetet har utförts på distans från SAS och 

därmed från Boeing 737. Exempelvis var 3D-modellen av skåpet nödvändig för att under 

projektets gång kunna designa dörr och skyddsplåt utan att granska flygplanet på plats. Om 

all tid hade tillbringats hos SAS hade förmodligen skåpmodellen inte behövts, eftersom man 

då har tillgång till flygplanet. 

 

Vid utformningen av skyddsplåten fanns det en tidigare lösning som i princip var utformad 

på det sätt som det första och enda konceptet är utformat i detta examensarbete. Detta var 

en beprövad konstruktion och därför sågs ingen anledning till att utveckla nya koncept; tid 

kunde istället ägnas åt dörren och handtaget. Initialt fanns tankar på att utforma en plåt som 

endast täckte för de elektroniska komponenterna och eventuellt även kablarna. Detta skulle 

skapa en större förvaringsvolym, men konstruktionen skulle bli onödigt komplex och därför 

valdes detta bort. 
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5. Slutsats 

För att uppnå ett bra slutresultat har utgångspunkten varit att den bästa lösningen är den 

enklaste som fortfarande löser problemet. Det innebär exempelvis att konstruktionen inte 

har fler delar än nödvändigt, samtidigt som den når upp till de krav som ställts. Det framkom 

tidigt att stor tid kunde läggas på subjektivt snygga lösningar, men att de ofta blev onödigt 

komplexa. 

 

En annan utgångspunkt var att titta på likande konstruktioner och lösningar, och att försöka 

inspireras av sådana. Man behöver då inte lägga alltför mycket tid på att upptäcka nya 

designlösningar. Givetvis användes standardkomponenter såsom skruvar och gångjärn, men 

designlösningen på skyddsplåten är också till stor del inspirerad av en befintlig konstruktion. 

 

Avslutningsvis bör det även nämnas att vare sig ett flygtekniskt konstruktionsprojekt handlar 

om en dörr eller framtagandet av ett helt nytt flygplan så berörs man av samma dokument, 

samma process och samma relativa bakomliggande arbete. 
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6. Rekommendationer 

På grund av examensarbetets begränsning sett till längd och omfattning var genomförandet 

av projektets sista fas DR4 inte möjlig. Det betyder att ingen framtagning av prototyp har 

skett under examensarbetets gång. Prototypen hade förutom tiden för tillverkning och 

leverans även inneburit ett omfattande arbete i form av utvärdering och möjligtvis 

validering. Detta är något som överlåts till SAS. 
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7. Tack 
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Bilagor 

A. CAR-11C0002 

B. CAR-A-11C0002 

C. CAR-C-CD-11C0002 

D. CAR-C-CL-11C0002 

E. CAR-C-11C0002 

F. CAR-I-11C0002 

G. 11C0002-1 

H. 11C0002-2 

I. 11C0002-3 

J. ER-11C0002 

K. CAR-P-11C0002 

L. CAR-AW-11C0002 

M. Komponenter 

N. Tidplan 

 



Bilaga A – CAR-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY





Bilaga B – CAR-‐A-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY





Bilaga C – CAR-‐C-‐CD-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY







Bilaga D – CAR-‐C-‐CL-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY







Bilaga E – CAR-‐C-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY













Bilaga F – CAR-‐I-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY

















Bilaga G – 11C002-‐1

ACADEMIC USE ONLY



ACADEMIC USE ONLY



Bilaga H – 11C002-‐2

ACADEMIC USE ONLY











Bilaga I – 11C002-‐3

ACADEMIC USE ONLY









Bilaga J – ER-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY









Bilaga K – CAR-‐P-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY











Bilaga L – CAR-‐AW-‐11C002

ACADEMIC USE ONLY

















Bilaga M – Komponenter



Komponenter 

 

   
Door Compartment 105 Door latch 

   

   
Cover plate left part Cover plate right part Hinge 

   

   
Anchor nut Insert Nut 

   

   
Screw Screw Screw 

   

   
Screw Rivet Rivet 



Komponenter 

  

 

Latch Flat washer  
 



Bilaga N – Tidplan



1 Enl. plan 1 Avslutad 1 Ej påbörjad 1 Överskriden 1 Enl. plan

Maj

Vecka 16 Vecka 17 18 19 20 21 22

15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

Aktivitet

Examensarbete 2011

Master CAR 10

CAR-C 20

CAR-C-CL 30

CAR-C-CD 40

Drawings

Engineering Report

CAR-AW 50

CAR-I 50

CAR-P 50

ITCM 5

PDR 5PDR 5

CDR 5

FAI 5



Aktivitet

Examensarbete 2011

1 Ej påbörjad 1 Överskriden 1 Enl. plan 1 Avslutad 1 Ej påbörjad 1 Överskriden 1 Enl. plan

Juni Juli

23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Master CAR

CAR-C

CAR-C-CL

CAR-C-CD

Drawings

Engineering Report

CAR-AW

CAR-I

CAR-P

ITCM

PDRPDR

CDR

FAI



Aktivitet

Examensarbete 2011

Augusti

31

1 2 3 4

Master CAR

CAR-C

CAR-C-CL

CAR-C-CD

Drawings

Engineering Report

CAR-AW

CAR-I

CAR-P

ITCM

PDRPDR

CDR

FAI
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