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I 

SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport är resultatet av genomfört examensarbete KPP106, inom produktutveckling 
och formgivning. Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2013 på uppdrag från 
Bombardier Transportation av studenten Anna Svensson från Mälardalens högskola. Författarens 
arbete bedrivs parallellt med den redan framtagna projektgruppen och är begränsat till 20 
halvtidsveckor, 400 mantimmar. BTs redan framtagna projektgrupp har jobbat fortgående med 
C20 projektet sedan hösten 2012. Syftet med detta examensarbete är utföra en realistisk 
produktutveckling av CC-box kapsling för New safety signal utrustning i passagerarutrymmet för 
Stockholms tunnelbana C20.  

En avgränsning gjordes där författarens koncept som tas fram bygger på den BTs befintliga 
konceptuella lösning med CC-boxens dimensioner L1600xB550xH565 mm. Författaren inriktar 
sig främst på en lösning för dränage mellan apparatlåda och tågets sidovägg, täcka utrymmet 
mellan apparatlåda och tågets sidovägg och ta fram en ventilationslösning för Ansaldo STS 
utrustning. Arbetet inleddes med en analys av det redan befintliga konceptet som BT hade den 11 
februari. Dels genom att en fullskalig prototyp byggdes upp i tågdepån i Rissne där författaren 
fick chansen att realisera en av sina idéer. Sedan efter att resultatet sammanställts utförde 
författaren ytterligare en konceptgenerering. En utvärdering gjordes av koncepten och ett av de 
fem koncepten valdes, koncept 1 även kallad ventilationsboxen. 

Syftet med ventilationsboxen är att leda luften som kommer ut från Ansaldo STS utrustning 
genom CC-boxen vidare upp till ventilationsboxen luften slutligen sugs ut med hjälp av två 
fläktar till tågets ventilationskanal via ett rör genom brandväggen. Ventilationsboxen består av 
sidovägg 1 samt sidovägg 2 är gjord i en 2 mm tjock aluminiumplåt av materialet EN-AW 5754 - 
H12. Konceptet består av två packningar gjorda i EPDM- gummi som tätar mot CC-boxen samt 
locket. En täckplåt vilar ovanpå ventilationsboxen dels för att skydda mot vandaler men också 
täcka utrymmet bakom. Även en stödlist monteras i de redan befintliga hålen, där handtaget har 
suttit. Ventilationsboxen uppfyller IP54 klassning, vilket menas att kapslingen är dammskyddad 
och striltätt. Konstruktionen är tillverkad i aluminium och komponenterna är lätta att demontera 
vilket möjliggör enkel återvinning. Även packningen går att återvinna. 

Författaren rekommenderar att ytterligare undersöka om service och underhåll behöver göras i 
ventilationsboxen. Detta för att säkerhetsställa att inga extra ingrepp behöver genomföras i 
framtiden då detta både tar tid, samtidigt som kostnaden ökar. Genom att en prototyp är 
tillverkad finns det goda möjligheter för att undersöka detta. Samtidigt kan det vara en bra idé att 
titta närmre på, då ur renhållningssynpunkt om radier ska tilläggas eller ökas, eller om någon sorts 
tätningslist behövs mellan CC-boxen och ventilationsboxen. Främst för att underlätta vid 
städning av fordonet. Författaren anser att det är relevant att testa prototypen för att se att IP 54-
klassningen uppfylls, eftersom den ska vara en förlängning av brandzonen. Författaren 
rekommenderar att skruvförbanden i ventilationsboxen ska placeras med ett rekommenderat 
avstånd på 120-150 mm. Detta för att IP 54 klass ska kunna uppfyllas. 

Genom att låta monteringspersonal provmontera prototypen kan en diskussion föras och 
ytterligare förbättringsåtgärder kan vidtas, innan produktionen av de 30 enheterna startar. Även 
andra typer av material kan vara aktuella, till exempel kan rostfritt stål, då detta är billigare, har 
hög hållfasthet, är lättare att bearbeta och svetsa. Därför kan en jämförelse mellan de olika 
materialtyperna göras för att se att rätt material har valts. Slutligen kan det vara viktigt att se över 
varifrån luften ska tas till ventilationsboxen, då Ansaldo STS kabelgenomföring eventuellt 
kommer behöva hela utrymmet i brandväggen.   



 
 

II 

FÖRORD 

Föreliggande examensarbete inom produktutveckling och formgivning omfattar 15 
högskolepoäng och är utfört för Bombardier Transportation. Författaren önskar tacka 
Bombardier Transportation för den givna möjligheten att genomföra detta examensarbete. Tack 
till Treo Plåt AB i Västerås för de besök som författaren gjort och som gav god insikt i diverse 
produktionsmetoder.  

Författaren tackar även dessa personer för all hjälp, vägledning samt deras engagemang under 
processens gång: 

Mattias Kjellgren, Claes Nylander, Claes Hult, Bengt Erik Gustafsson, Ragnar Tengstrand, Johan 
Lindgren, Thomas Cashin, Urpo Piirainen, Stefano Castagna, Siv Andersson, Göran Lengstam 
samt berörd familj och vänner. 

Slutligen tackar författaren Thommy Engström och ännu en gång Johan Lindgren för 

korrekturläsning av rapporten. 

 

Eskilstuna den 7 juni 2013 

 

Anna Svensson 
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1 

1 INLEDNING 

Denna rapport är resultatet av genomfört examensarbete inom produktutveckling och 
formgivning. Examensarbetet har utförts under vårterminen 2013 på uppdrag från Bombardier 
Transportation av studenten Anna Svensson från Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

1.1 BAKGRUND 

Bombardier verkar inom transportmedelsbranschen och är ett världsomfattande industriföretag. 
Företaget har 64 produktionsanläggningar som är allokerade i 26 länder och har 19 serviceställen 
belägna vid kunders anläggningar världen över. Bombardier verkar inom två branscher där de 
också är marknadsledande, dessa marknader är luftfart samt spårtrafik.1 

 

Figur 1 - Bombardier världen över.2 

Bombardier har 71 700 anställda världen över som konstruerar, tillverkar, säljer och underhåller 
världens största och främsta produktutbud inom dessa två sektorer. Sektorerna omfattar 
kommersiella flygplan och affärsjetflyg såväl som utrustning, system och tjänster för spårburen 
trafik. Bombardier Transportation i Sverige har 2 500 medarbetare och levererar allt från 
fordonssystem, driv- och styrsystem och utför kompletts underhållsservice.3 

Divisionen REA, Rolling Stock Central & Northern Europe and Asia i Sverige återfinns i 
Västerås och har hand om utveckling, projektledning och leverans av tåg, där marknaden är både 
nationell och internationell. Physical Integration är den avdelning inom REA som har hand om 
utvecklingen av interiöra och exteriöra produkter integrerade på fordon för den nordiska 
marknaden. Avdelningen tillhör en sektor som kallas Highspeed & Regional och inbegriper också 

                                                 
1 (Bombardier i Sverige - Om oss 2013) 
2 (Bombardier 2013) 
3 (Bombardier i Sverige - Om oss 2013) 
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Metro-fordon. De senaste åren har avdelningen haft projekt såsom Delhi Metro (DM2), Regina 
SJ (X55), Öresundståg och Reginatåg för Västtrafik (RFV). Avdelningen har nyligen fått C30 
ordern, där BT ska ta fram fordon för tunnelbanan i Stockholm. 

Ansaldo STS (ASTS) har fått uppdraget att uppdatera signalsystemet på röda linjen i Stockholm, 
där det ingår att utrusta 30 stycken tåg av typen C20 med det nya signalsystemet. För att 
genomföra detta har SL och ASTS vänt sig till Bombardier Transportation för att få hjälp med att 
integrera signalsystemet på tåget.  
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2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta examensarbete är att analysera och tillämpa processer och verktyg som 
förvärvats från de tre föregående kurserna KPP015, KPP017 samt KPP039 inom 
produktutveckling. Vidare kan även ny kunskap behöva förvärvas och tillämpas för att lösa det 
givna produktutvecklingsproblemet. Därför utföres en realistisk produktutveckling av CC-box 
kapsling för NSSS utrustning i passagerarutrymmet för Stockholms tunnelbana C20. Detta via 
den externa uppdragsgivaren Bombardier Transportation.  

Målet med examensarbetet är att skriftligt dokumentera och argumentera för den process och 
dess resultat via den tekniska rapport som tas fram. En datorgenererad fysisk modell samt 
ritningar ska tas fram som underlag för konstruktion vid eventuellt utförande av CC-boxen. 
Vidare avses rapporten innefatta slutsatser och rekommendationer som BT kan använda sig av 
vid en fortsatt produktutveckling. Slutligen ska en muntlig presentation avläggas både på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna samt på Bombardier Transportation i Västerås.  
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3 PROJEKTDIREKTIV 

De direktiv som uppdragsgivaren har givit på uppdraget, produkten och presentationen redovisas 

nedan.  

3.1 UPPDRAGET 

Uppdragsgivaren till detta examensarbete är Bombardier Transportation beläget i Västerås. 
Författarens arbete bedrivs parallellt med den redan framtagna projektgruppen och är begränsat i 
tid till 20 halvtidsveckor, 400 mantimmar. BTs redan framtagna projektgrupp har jobbat 
fortgående med C20 projektet sedan hösten 2012. Uppstart av examensarbetet var den 11 
februari 2013 och avslutas den 17 juni 2013. Styrning och planering av projektet sker med hjälp 
av ett Gantt-schema.  

3.2 PRODUKTEN 

De direktiv som erhållits från uppdragsgivaren är att apparatlådan ska: 

 smälta in i omgivningen 

 vara säker mot vandalism 

 klara av att kyla kontrollutrustningen 

 klara av dagens förhållande med avseende på nedsmutsning och städning 

Ur konstruktionssynpunkt kommer det vara en utmaning att ta fram ett kylningskoncept som får 
plats i befintlig installation på tåget och säkerställa att konstruktionen uppfyller ställda krav. 
Signalsystemets utrustning måste gå att underhålla när har blivit monterad i apparatlådan. Det 
slutliga resultatet kommer ej vara en helhetslösning utan svara till de avgränsningar som 
författaren utformat, se avsnitt 5 projektavgränsningar. Helhetslösningen ska passa in i den 
befintliga miljön i C20 fordonet. 

3.3 PRESENTATION 

Enligt givna direktiv ska examensarbetet mynna ut i en teknisk rapport som sedan ska presenteras 
muntligt dels för Mälardalens Högskola den 14 juni 2013 samt för BT den 17 juni 2013. Vidare 
ska den givna mallen för examensarbete användas. Dessutom ska en skriftlig opponering på 
annat arbete genomföras av författaren.   
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4 PROBLEMFORMULERING 

De problem som ska lösas i detta examensarbete är: 

1. Hur ska CC-boxen formges för att möjliggöra enkel montering, demontering och 
underhåll? 

2. Hur ska CC-boxen fixeras på ett stabilt sätt? 
3. Hur kan CC-boxen formges för att reducera språng och hålrum bakom installationen?  
4. Vilket eller vilka material är lämpliga för CC-boxen? 

För att se utdrag från den tekniska kravspecifikationen se avsnitt 7.3 på sidan 16. Den fullständiga 
tekniska kravspecifikationen återfinns i appendix 3. 
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5 PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet utföres på grundnivå och motsvarar 15 högskolepoäng eller 400 mantimmar, 20 
veckors halvfartsarbete (20h/vecka). Vidare gjordes ett antal avgränsningar för att kunna slutföra 
arbetet inom den bestämda tidsramen. De koncept som tas fram kommer bygga på den befintliga 
konceptuella lösningen av CC-boxens dimensioner H1600xB550xH485 mm (565 inklusive säten) 
som BT har tagit fram, där författaren främst inriktar sig på: 

 Lösning för dränage mellan apparatlåda och tågets sidovägg 

 Lösning för att täcka utrymmet mellan apparatlåda och tågets sidovägg 

 Ventilationslösning för Ansaldo STS utrustning 

Vidare har en avgränsning gjorts där författaren tittar på utvalda delar i kravspecifikationen. För 
att se den fullständiga kravspecifikationen se appendix 2 och 3. Då författaren endast besitter 
grundläggande kunskaper kring flödessimulering i Solidworks kommer inga djupgående 
beräkningar och simulationer att genomföras.   
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6 TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER 

I detta kapitel redovisas den teori och lösningsmetoder som är relevanta för examensarbetet. 

6.1 PLANERING OCH DOKUMENTATION 

Industriingenjören och förvaltningsexperten Henry Gantt utvecklade Gantt-schemat, eller med 
andra ord tidslinjekartan. Ett Gantt-schema möjliggör en visuell nedbrytning av olika processer i 
exakta faser, detta för att kunna genomföra fler faser helt eller delvis samtidigt. Ett Gantt-schema 
kan utformas i bland annat programmet Microsoft Excel där den horisontella axeln visar tiden 
för projektet och den vertikala axeln visar vilka olika milstolpar som projektet består av.4 

Projektnamn Beteckningar Datum Identitet

Planerat Utfall Revision

Bord aktivitet Upprättad av

hållpunkt P Q

Aktiviteter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ansvarig

P

Uppstartmöte Q Lärare

Produkt beslutad Kurt

Kravspec Arne

Avslutning P Lisa

2007-10-22

Lars Bark

 

Figur 2 - Exempel på ett Gantt-schema5 

Tidslinjekartan visar en jämförelse över status för flera olika faser och deras start- samt 
stoppdatum. Olika faser kan överlappa varandra. På så vis blir det lättöverskådligt vad som ska 
göras när och det ges även en möjlighet att se både planerad aktivitet och hur utfallet blev. Gantt-
schemat är mest effektivt om det används både av projektledaren och medarbetarna vid 
planering, styrning och drift av projektet.6 

6.2 FUNKTIONSANALYS 

En funktionsanalys visar en produkts kärntanke och används för att se vilka funktioner som 
finns. Funktionerna delas upp i huvud-, del-, och stödfunktioner. Huvudfunktionen pekar på vad 
produktens huvudsyfte är och delfunktionerna stödjer denna högre funktion. Vidare finns 
stödfunktioner men dessa påverkar inte huvudsyfte, utan stödjer den överordnade funktionen 
men är ej nödvändig. En funktionslista kan användas, där radas de olika funktionerna upp som 
Huvudfunktion (H), Nödvändig (N), Önskvärd (Ö) samt Onödig (O).  

  

                                                 
4 (Gantt-schema - Wikipedia 2012) 
5 (KPP015 2009) 
6 (Thomsett 2002) sid. 74-75 
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Ett visuellt funktionsträd kan också skapas för att få en hierarkisk överblick. För att beskriva 
funktionerna används lämpligen ett verb och ett substantiv till exempel ”medge värme” 7 

 

 

Figur 3 - Här ses hur ett funktionsträd kan se ut.8 

6.3 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 

En teknisk kravspecifikation formuleras för att åskådliggöra vilka krav och önskemål som en 
beställare har på den specifika produkten. En välgjord kravspecifikation bidrar till att det tar 
kortare tid att utveckla produkten, men även utvecklingskostnaderna reduceras avsevärt. En 
kravspecifikation kan under processens gång behöva uppdateras, beroende på om det har 
tillkommit något krav eller om något måste tas bort. Vidare översätter den både kundens och 
marknadens krav samt önskemål till mätbara termer.9 Marknadskraven och produktens 
egenskaper viktas i QFDn där resultatet ses som de olika produktkraven. Slutligen är det dessa 
produktkrav som kan användas i den tekniska kravspecifikationen.10 

1. MARKNADSBEDÖMNING 

1.1Vilka marknader ska produkten levereras till? 

1.2 Vilka volymer är aktuella? 

1.3 Vilken marknadslivslängd kommer produkten att ha?  

1.4 I vilken grad av standardisering blir angelägen och hur anpassas till kund? 

1.5 Jämförelse med konkurrenters produkter 

 

2. PRODUKTKRAV 

2.1 Marknadskrav omsatta till produktkrav till exempel miljö-, livslängd- och designkrav 

2.2 Lagstiftningskrav som ska beaktas 

2.3 Normer och standarder som ska uppfyllas 

2.4 Certifieringskrav, typgodkännande, typprovning 

2.5 Kostnadsramar 

3. Service och reservdelar 

3.1 Krav på reservdelshållning 

                                                 
7 (Österlin 2010, 42-44) 
8 (Österlin 2010, 43-44) 
9 (Ullman 2010, 158) 
10 (KPP015, Produktutveckling 1 2012) 

HUVUDFUNKTION 

DELFUNKTION 

UNDER-
FUNKTION 

DELFUNKTION STÖDFUNKTION 



 
 

9 

4. DOKUMENTATION 

4.1 Krav på skötsel- och serviceinstruktioner samt bruksanvisning 

4.2 Säkerhetsföreskrifter 

4.3 Marknadsföringsdokumentation såsom kataloger, broschyrer eller liknande 

5. Packning och emballage 

6. Återvinning11 

6.4 PROBLEMFÖRSTÅELSE 

För att öka sin kunskap och förståelse inom ett probemområde kan ett antal analyser 
genomföras. Till exempel kan det vara bra att titta på konkurrenter, detta genom att göra en 
konkurrentanalys. Eller för att undersöka projektets komplexitet  kan en förstudie vara bra att 
göra.12  

6.5 KONCEPTGENERERING 

Enligt Nationalencyklopedin kommer kreativitet från latin cre ´o` som betyder skapa, frambringa, 
förmåga till nyskapande eller till frigörelse från etablerade perspektiv. Enligt studier som gjorts i 
området har det påvisats att intelligens och kreativitet inte har något samband.13 Vidare bidrar 
motivation och öppenhet till ökad kreativitet: Kreativitet finns hos samtliga individer och med 
hjälp av träning kan kreativiteten ökas. En rad olika metoder och verktyg finns att tillgå men tre 
viktiga grundförutsättningar är viktiga att ta i beaktning vid skapandet av idéer. Det är att ha ett 
mål, generera många idéer samt ha tillgång till diverse kreativitetsmetoder.14  

Enligt svenska uppfinnaren Håkan Lans uppkommer de flesta idéerna när man är ute i naturen, 
men även relativt många under måltiderna och på fritid och semester. Vidare infinnes en del idéer 
på väg till och från jobbet, en del under mindre roliga möten och några under möten som är 
intressanta. Slutligen uppkommer minst idéer på sin egen arbetsplats.15 

6.5.1 BRAINSTORMING 

Brainstorming som vid översättning till svenska kan benämnas hjärnstorm kan användas både som 
en gruppinriktad teknik men även individuellt av en designer.16 Fördelen med att använda denna 
teknik i grupp är att varje medlem kan bidra med idéer från dennes perspektiv. 17  I regel brukar 
en grupp på tre till sex personer vara lagom och gärna ska gruppen vara tvärfunktionell. En 
problemdefinition sätts upp medlemmarna får förbereda sig någon dag innan mötet hålls. De 
regler som är viktiga att följa är: 

1. Dokumentera alla idéer som genereras fram. Utse en person till sekreterare. 
2. Kom på så många idéer som möjligt. 
3. Vilda, annorlunda idéer eftersträvas. 
4. Kritik och utvärdering får ej förekomma, här innefattas också självkritik. 

                                                 
11 (KPP015, Produktutveckling 1 2012) 
12 (Österlin 2010) 
13 (Kreativitet | Nationalencyklopedin 2013) 
14 (Österlin 2010, 54) 
15 (Ahlbom 2010) 
16 (Ibid, 66)  
17 (Ullman 2010, 190) 
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6.5.2 EXPERTHJÄLP 

Vid produktutveckling kan det vara till hjälp att ta in av en eller flera experter inom ett visst 
område, då det kan vara svårt att besitta tillräckligt med kunskap och erfarenhet. Alternativt är att 
på egen hand erhålla den erfarenhet och kunskap som behövs för möjliggöra en 
konceptgenerering.18 

6.5.3 CAD 

CAD som betyder Computer Aided Design innebär att via ett datorprogram möjliggöra framtagning 
av en modell med tillhörande ritningar. Det finns både traditionella 2D program såsom 
AutoCAD samt 3D program såsom SolidWorks eller CatiaV5. Solida modeller som är skapade i 
CAD program kan oftast ersätta och eller fungera som komplement till fysiska modeller vid 
prototypframtagning. Detta kan då både reducera tid och kostnad.19 

6.6 KONCEPTVAL 

Pughs matris används för att utvärdera de olika koncept som kan finnas i ett projekt där ett 
slutligt konceptval finns kvar för vidare produktutveckling. Olika urvalskriterier staplas upp och 
ett referenskoncept väljs ut, detta kan vara en produkt som infinnes på marknaden. Vidare ska 
samtliga koncept jämföras och värderas med hänsyn tagen till vilken grad de uppfyller 
urvalskriterierna. En skala med (+) bättre, (-) sämre och (0) likvärdigt används där varje koncept 
betygsätts och summeras. Det konceptet med högst totalsumma går vidare.20 

              

Figur 4 - Här ses de sex stegen som Pugh´s matris innehåller. 

6.7 FMEA 

FMEA står för Failure Modes and Effects Analysis och är en typ av feleffektanalys. Syftet med en 
FMEA är att identifiera potentiella fellägen och deras orsaker som leder till fel. En FMEA 
genomföres vanligen tidigt i processen. Ett antal fördelar finns att erhålla och bland annat bidrar 
FMEA med reducering av fel, är kostnadseffektiv, förkortar ledtider, ökar kundnöjdheten och 
bidrar till att reducera kostnaderna.  

Vid användning av detta verktyg är det viktigt att ha ett tvärfunktionellt team som består av cirka 
sex till tio medlemmar.21 Detta för att bidra med olika synvinklar på problemet, då personerna 

                                                 
18 (Ullman 2010, 193-194) 
19 (Ullman 2010, 117-118) (Ibid, 117-118) 
20 (Ullman 2010, 221-224) (Ibid, 221-224) 
21 (Muir 2013) 
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innehar olika kunskaper och kompetenser. Det finns olika typer av FMEA som har olika 
användningsområden, nedan ses: 

 DFEA - Design FMEA 

 PFMEA – Process FMEA 

 SFMEA – System FMEA 

Steg 1: Identifiera vilken funktion/komponent som påverkas. För varje funktion som identifieras i 
produktutvecklingsprocessen kan frågan ställas: Vad händer om denna funktion uteblir?  

Steg 2: Identifiera möjliga felsätt. Ett felsätt beskriver hur ett fel uppstår. För varje funktion kan det 
finnas många olika felsätt.  

Steg 3: Identifiera feleffekterna. Lista de olika effekterna som blir av felsättet. 

Steg 4: Sätt ett värde på en skala mellan 1- 10, (severity). Detta anger svårighetsgraden på feleffekterna 
där 1 är ingen effekt och 10 är farligt utan förvarning. 

Steg 5: Identifiera felorsakerna. Vad blir det för konsekvenser på de olika delarna i systemet på grund 
av varje potentiellt fel som identifierats i steg 1?  

Steg 5: Sätt ett värde på en skala mellan 1- 10, (occurence). Här ses sannolikheten för att felet 
uppkommer där 1 är osannolikt och 10 är misslyckande är i stort sett oundvikligt. 

Steg 6: Lista nuvarande kontroller. Här listas de kontroller som utförs för närvarande för att upptäcka 
och förhindra fel. 

Steg 7: Sätt ett värde på en skala mellan 1-10, (detection). Beroende på hur stor sannolikheten är att felet 
upptäckts genom kontroll/test innan det felar. 1 är nästan säker och 10 är nästan omöjligt.22 

Vidare multipliceras severity, occurence och detection vilket ger ett RPN, Risk priority number. Ett RPN S 
som är större eller lika med 8 ska prioriteras, men ligger RPN S under eller lika med 2 behövs det 
ej analyseras mer. Sedan listas eventuella rekommenderade åtgärder, vem som är ansvarig, vilka 
åtgärder som genomförts. Efter det tas nya värden fram för severity, occurence och detection för 
att få fram ett slutligt RPN.23 

6.8 DFE – DESIGN FOR ENVIRONMENT 

DFE kallas även för grön design, miljömedveten design, livscykel design eller design för 
återvinning. Tanken med DFE är att materialet som tas från jorden och biosfären ska vid slutet 
av sin livscykel kunna returneras. Med andra ord att förena miljöaspekterna i både utveckling och 
produktdesign för att reducera en produkts påverkan på miljön genom hela dess livscykel från 
råmaterial till återvinning.24 Dessa fyra tumregler gäller vid DFE: 

1. Hänsyn tas till vad för miljöeffekter som det valda materialet har 
2. Konstruera produkter som går att demontera 
3. Konstruera produkter som går att återanvända 
4. Hänsyn tas till vad för miljöeffekter de material som ej återanvänds har25 

                                                 
22 (Muir 2013) 
23 (Muir 2013) 
24 (Ullman 2010, 358-360) 
25 (KPP017, Produktutveckling 2 2012) 
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Figur 5 - Visar den gröna designlivscykeln26 

6.9 DFM – DESIGN FOR MANUFACTURING 

DFM står för Design for manufacturing vilket kan översättas till design för tillverkning. Detta verktyg 
används för att specificera den bäst lämpade tillverkningsprocessen för produkten samt att se till 
att formen på produkten stödjer den valda tillverkningsprocessen.  

För att matcha produkt med tillverkningsprocess måste hänsyn också tas till verktyg och fixtur. 
Vid användning av DFM är det av stor vikt att inneha samarbete med någon som har erfarenhet 
inom tillverkningsprocessen. Denna metod fastställer att produktens form möjliggör för en 
högeffektiv och kvalitativ tillverkning.27 

6.10 DFA – DESIGN FOR ASSEMBLY 

DFA, Design for assembly menas med hur en produkt monteras ihop på ett effektivt och optimalt 
sätt och är främst användbar inom en produktion med hög volym. Med andra ord översätts DFA 
till ”design för montering” där det finns 13 riktlinjer att gå efter vid tillämpning av en DFA. För att 
kunna montera en produkt krävs det att en maskin eller människa måste 1) hämta komponenter 
från lagerplats, 2) hantera komponenterna för att kunna orientera dem i förhållande till varandra, 
och 3) montera dem.28  

De 13 riktlinjer som används vid en DFA innefattar ett antal parametrar att ta i beaktning: 

1. Minimera totalt antal komponenter 
2. Minimera antalet separata fästelement 
3. Välj lämplig baskomponent (lokalisering av ytor och hål) 
4. Omplacera ej baskomponent under monteringssekvens  
5. Välj en effektiv monteringssekvens  
6. Egenskaper som försvårar hantering har undvikits (trassel, hopsättning, flexibilitet) 
7. Anpassa komponenter beroende på monteringsmetod (manuell, robot, specialmaskin) 

                                                 
26 (SolidWorks 2013) 
27 (Ullman 2010, 328-329) 
28 (Ullman 2010, 329-331) 
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8. Sträva efter att bygga med komponenter som är symmetriska 
9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med monteringsriktningen 
10. Vid osymmetriska komponenter låt dessa vara tydligt osymmetriska 
11. Låt monteringen ske rätlinjigt samt enkelriktat 
12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassningar 
13. Maximera komponentens tillgänglighet vid montering 

För att finna förbättringspotentialen hos respektive riktlinje kan en beräkning göras enligt nedan: 

                      
                                                   

                 
 

Efter beräkning fås ett värde som införes i arbetsbladet. Om förbättringspotentialen är mindre än 
10 % är designen utmärkt, mellan 11-20 % är designen mycket bra, mellan 20-40 %, är designen 
bra, mellan 40-60 %, är designen ganska bra samt över 60 %, är designen dålig  

När alla 13 riktlinjer har beräknats nyttjas summan av värdesiffrorna som vidare kan jämföras 
med de alternativa monteringar av designen. Detta verktyg tillämpas när produktens 
monteringsmaterial och metoden för montering är bestämd, det vill säga ganska sent i 
produktutvecklingsprocessen.29 

 

Figur 6 - Exempel på DFA 

6.11 DFMAINT – DESIGN FOR MAINTENANCE 

Design for Maintenance eller Design for Maintainability menas i vilken grad en produkt kan 
underhållas eller repareras enkelt, effektivt och ekonomiskt. Vidare omfattar DFMaint de 
åtgärder som har utförts för att reducera tiden eller andra resurser för att produkten ska fungera. 
Vid en nydesign kan det vara viktigt att behålla den grundläggande dimensioneringen, ej kräva 

                                                 
29 (Ullman, 2010) s. 329-334 
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ytterligare utbildning för servicepersonal eller ytterligare tillägg av verktyg. Andra sätt som kan 
reducera framtida underhållsbehov är genom att minska kapacitet, byta ut eller eliminera svaga 
funktioner, eller att byta ut svaga komponenter mot mer robusta sådana.30 Det finns ett antal 
tumregler att förhålla sig till vid DFMaint: 

1. Reducera antal komponenter som förekommer i slutmontering 
2. Använda standardiserade komponenter, fästen samt fästelement 
3. Utgå ifrån nationella-, internationella- samt industristandarder och normer (koder) 
4. Komponenter som är lätta att byta ut 
5. Använda komponenter som kan tas bort med standardverktyg 
6. Komponenter som bara kan installeras på ett sätt 
7. Tillräckligt med utrymme runt eller inuti produkten för att utföra underhåll 
8. Vid demontering av komponenter används icke-förstörande demontering 
9. Att det finns säkerhetsåtgärder som skyddar servicepersonal mot risker 
10. Se till att det finns ägarmanualer och annan lämplig dokumentation (till exempel 

kopplingsscheman eller videor som visar hur en mindre reparations utförs) 
11. Använda konsekvent etikettering för att identifiera olika komponenter 
12. Den installerade produkten kräver ingen eller minimal justering31 

6.12 FLÖDESANALYS 

En flödesanalys eller Flow simulation används för att optimera och förbättra en konstruktions 
egenskaper för flödesprestanda. Med detta menas tryckfall, luftmotstånd, värmeledning, 
kylprestanda med mera. Vidare simuleras flödet för vätska eller gas antingen inuti eller 
runtomkring modellen som genererats i Solidworks. Detta ger en klarare bild av hur flödet i 
produkten fungerar, då detta kan vara svårt att undersöka i realiteten. Bland annat kan 
luftfuktighet, termisk analys, meshning, transient termisk analys, porösa material, partikelstudie, 
roterande detaljer och så vidare undersökas via en flödesanalys.32 

  

                                                 
30 (Markeset och Kumar 2001) 
31 (Markeset och Kumar 2001) 
32 (PLM Group Sverige AB u.d.) 
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7 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

Nedan kan ses den tillämpade lösningsmetodiken enligt David G. Ullmans process. 

 
Figur 7 - Här ses en visuell figur av lösningsprocessen.33 

 

7.1 PLANERING OCH DOKUMENTATION 

Ett Gantt-schema har använts för att planera och strukturera upp tidsramen. Examensarbetet 
startades den 11 februari 2013 och avslutades den 17 juni 2013. En projektdagbok fördes där 
författaren har dokumenterat processen, denna dagbok är ett stöd för författaren under hela 
processen.  

7.2 FUNKTIONSANALYS 

Vid framtagning av funktionsanalysen togs huvud-, del- och stödfunktioner. För att få en bättre 
överblick placerades samtliga funktioner i ett funktionsträd. Huvudfunktionen för CC-boxen är 
att innesluta signalutrustning. Se Figur 8, sidan 16. 

                                                 
33 (Ullman 2010, 87-90) 
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Figur 8 - Ovan ses huvud-, del- samt stödfunktioner. 

7.3 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 

Kraven som finns på produkten är satta av Ansaldo STS som fått uppdraget att uppdatera 
signalsystemet på röda linjen i Stockholm och vänt sig till BT för att integrera signalsystemet på 
30 tåg av typen C20 i Stockholms tunnelbana. Nedan ses utdrag ur den tekniska kravspecifikation 
som är relevant för författarens examensarbete, med andra ord en förkortad variant av den 
fullständiga tekniska kravspecifikationen. Se fullständig kravspecifikation i appendix 2 samt 
appendix 3. 

1. MARKNAD 

1.1 De volymer som är aktuella är 30 enheter som ska inpassas i 30 tåg av typen C20 i Stockholms 
tunnelbana. 

2. PRODUKTKRAV 

2.19 NSSS installationen ska ej vara gjord av eller innehålla följande substanser: 

- Asbest 
- Beryllium 
- Kobolt, och 
- Radioaktiva material (SRS.C.49) 

Innesluta 
signalutrustning  

Hålla stolar Ge gott synintryck 

Uppfylla IP52 
klassning 

Säkerställa korrekt 
kylning av  CC-

utrustning  

Tåla vandalisering 

Medge och 
underlätta rengöring 

Tåla diverse 
förekommande 

substanser 

Medge enkel 
montering samt 

servicetillgänglighet 
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2.20 NSSS installationens komponenter ska ej ta skada vid förvaring mellan -25 grader Celsius 
och +40 grader Celsius. SL kan acceptera avvikelser av detta krav där så är rimligt, detta från fall 
till fall. (SRS.C.65) 

2.23 NSSS installationen ska användas fortlöpande utan behov av några driftstopp för service 
eller för underhåll i förebyggande syfte. I detta sammanhang är alla driftstopp en reduktion av 
funktionaliteten. Driftstopp för reparation eller undersökning av fel accepteras, men bör 
minimeras. Om det finns tvingande skäl, kan SL acceptera avvikelser från detta krav. (SRS.C.56) 

2.24 NSSS installationen ska endast ha underhållsdörrar och paneler som vid tillgång kan låsas 
och stängas i områden som är icke-säkra. I detta fall är ett “icke säkert område” ett område där 
allmänheten lagligt får vistas och spårsidan. (SRS.C.57) 

2.26 Produkten ska utformas på så sätt att alla anslutningar som används ej kan anslutas felaktigt 
eller ej fungerar vid felaktig anslutning. (SRS.C.206) 

2.29 CC-box installationen ska uppfylla IP52. (BT_int.013) 

2.30 CC-box installationen ska klara av korrekt kylning av CC-boxens utrustning med en 
effektförlust av 630 W (Tmax, Int 50° C, Tmax, Ext 35° C) (BT_int.014) 

2.33 CC-box installationen ska vara en teknisk lösning som inte stör nuvarande utrustning och 
underhåll. (BT_int.018) 

4. MILJÖKRAV/HÄLSOKRAV 

4.1 Vissa miljöfarliga material och kemikalier får inte användas i NSSS installationen. Produkten 
ska ej innehålla ämnen som har eller ska fasas ut. Detta i enlighet med Stockholms läns landstings 
miljöpolitiska program Miljö mål 5. Mål 5 innefattar varor och förbrukningsartiklar. (ENV.002) 

4.2 Vissa ämnen ska i möjligaste mån undvikas. Dessa inkluderade: 

- Isocyanater 
- Icke- biologiskt nedbrytbara plaster och kompositmaterial 
- Polyvinylklorid (PVC) (ENV.003) 

5. ÅTERVINNING 

5.1 NSSS installationen ska designas så att vid slutet av sin livslängd kan allt material som går att 
återvinna särskiljas från materialet som ej är återvinningsbart och sorteras för att kunna 
återvinnas.(SRS.C.47) 

5.2 Det ska vara möjligt att sortera allt material som använts i nya installationer/ombyggnationer 
när materialen fasas ut, och materialen måste vara så långt som möjligt, vara återvinningsbara. 
(ENV.001) 
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7.4 PROBLEMFÖRSTÅELSE 

En analys har utförts på det befintliga konceptet som BT hade kommit fram till när författaren 
startade sitt examensarbete, vilket var 11 februari 2013. Analysen ger förståelse kring problemet. 
Detta koncept var det som var aktuellt när analysen gjordes. Dock kan BT ha ändrat sitt koncept 
i ett senare skede. BT hade sex koncept innan detta koncept valdes ut. 

7.4.1 KONCEPT  

CC-boxen är tänkt att integreras i B-vagnen i de 30 stycken C20 tåg mellan tågset 2165- 2194. 
Vidare är boxen tänkt att integreras under tre säten istället för fyra säten som för nuvarande finns 
i passagerarutrymmet. I kapslingen kommer utrustning som tillhandahålls från Ansaldo STS 
finnas vilket inkluderar SCCR-A, SSCR-B, fläkt A samt fläkt B. ASTS box har dimensionerna 
L1210xB498xH430 mm. 

 
Figur 9 - Integration av CC-box i C20 tåg 

 

 

 

 

Vid design av CC-boxen måste hänsyn tas till inpassning, ventilation, fixeringspunkter samt att 
den ska anpassas till passagerarutrymmet. Detta innefattar en rad olika aspekter såsom att CC-
boxen ej får vara för hög, handikappanpassad samt att passagerare förtär mat och dryck. Vidare 
är det av stor relevans att CC-boxen är lätt att hålla ren och städa.  

Integration av CC-box 

Figur 10 - Område där boxen integreras, med inkluderad utrustning från Ansaldo STS. 
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Figur 11 - Här ses boxen ovanifrån samt in- och utflöde för ventilation åskådliggörs. 

 

BTs koncept på CC-boxen har måtten L1600xB550xH485 mm (565 mm inklusive sätena). Som 
bilderna nedan visar ska framsidan bestå av två luckor som är gjorda i rostfritt stål, dessa 
möjliggör underhåll av utrustningen inuti CC-boxen, då de går att montera bort. Dessa luckor ska 
även fungera som sparkplåtar. Kapslingen är tänkt att bestå av aluminium och ska inneha samma 
färgsättning för att passa in i den interiöra miljön. Kapslingen baseras på tillförlitlig konstruktion 
av BT och uppfyller IP52 klass.  

 
 

Två luckor i rostfritt 
stål, ska fungera som 
sparkplåtar. 

Kapsling (IP52) gjord i 
aluminium med 
samma färgsättning 
som den interiöra 
miljön 

Figur 12 - Här ses CC-boxen med de två serviceluckorna.  
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Ventilationssystemet bygger på de två fläktar, fläkt A och fläkt B som sitter inuti kapslingen av 
cc-boxen, där ventilationslösningen ska leda bort 630 Watt. Luften till Ansaldo STS utrustning 
ska förflyttas via luftintag med filter, detta filter har använts i flera av BT:s projekt. Filter ska 
uppfylla IP52 klass. Frånluftsöppning är ansluten till ventilationskanalen via ett rör genom 
brandväggen. Kabelgenomföringen passerar genom brandväggen och är tänkt att använda samma 
typ av giljotinplåtar som redan har använts i takområdet. Ansaldo STS utrustning har två 
internfläktar med luftintag på baksida och utblås på framsidan av utrustningen. 

 

 

  

Kapslingen fästes i c-skenan 
med fästbeslag. 

Luftintag med filter, 
uppfyller IP52.  

Kabelförskruvning/ 
Roxtec flänsplåt. 

Frånluft ansluten till 
tågets ventilationskanal 
via ett rör genom 
brandvägg.  

Figur 13 - Ovan visas luftintaget samt kabelgenomföring. 

Figur 14 - T.v anslutningspunkter och t.h infästningar mellan kapsling och tågets sidovägg. 
 

Skruvas i golvet, två 
anslutningspunkter 
finns inuti lådan. 
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Plåten som återfinns i Figur 15, täcker området mellan väggen och kapslingen och är perforerad 
för att släppa igenom luft. För att ej fungera som förvaringsutrymme har plåten vinklats och är 
tänkt att tillverkas i aluminium med samma färgsättning som kapslingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CC-boxen ska fästas genom att skruvas fast i golvet då två anslutningspunkter finns inuti lådan, 
baktill kommer lådan att fästas i c-skenan. För att undvika att luftintag täcks för av till exempel 
tidningar eller dylikt, kan ett antal plastklot monteras på plåten.  

 

 

 

 

Figur 15 - Plastklot monterade på den perforerade plåten. 

Figur 17 - Utrymmet interiört i C20 B-vagnen. 
 

Plastklot kan monteras 
för att undvika att 
luftintag täpps till. 

Figur 16 - Tågset 2165 där konceptlösningen är tänkt att placeras. 
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7.5 KONCEPTGENERERING 

Konceptgenereringen skedde i två steg och steg ett var att författaren använde BTs koncept som 
inspiration. Det som författaren ansåg var viktigt under denna idéfas var att ta fram ett 
kylningskoncept samt minska språng bakom stolarna. En brainstorming gjordes för att få fram olika 
idéer. Författaren valde att först komma på så många idéer som möjligt för att sedan ta en paus i 
tankearbete. Brainstormingen skedde inte bara under en viss förutbestämd tid, utan när 
författaren kände sig kreativ. En del av idéerna uppkom på väg till BT medan andra uppkom 
under den tid som avsattes för att idégenerera. Författaren tog i stor beaktning att endast 
generera olika idéer och ej tänka steget längre om detta var möjligt. En idé uppkom där ytterligare 
en box skulle kunna placeras bakom stolarna. En enkel jämförelse gjordes mellan författarens 
koncept 1 och BTs konceptlösning. Detta för att se att författaren var på rätt väg med 
konceptgenereringen. 

 

 

Tabell 1 - Visar jämförelse mellan BTs koncept samt författarens. 

Här jämförs författarens förslag med BTs förslag vilket visar 
att författarens koncept har flera fördelar. För- och nackdelar 

Kriterier BT koncept Koncept 1 

Språng minskas bakom stolar - + 

Leda luft  + - 

Lätt underhåll - + 

Lätt montering - - 

Lägre tillverkningskostnad + - 

Vätska och dyl. svårt att ta sig ner - + 

Resultat - + 

I steg två utfördes ytterligare en brainstorming. Dokumentation av idéerna gjordes genom skisser, 
foto och prototyptillverkning. Författaren hade fortfarande i åtanke att ta fram ett kylningskoncept 
samt minska språng bakom stolarna. De idéer som uppkom var sammanlagt 5 olika koncept.  

Figur 18 - Visar BTs koncept samt författarens koncept 1. 
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Figur 19 - CAD, koncept 3 och koncept 1. 

Figur 20 - CAD, koncept 4. 

Figur 21 - CAD, koncept 2. 



 
 

24 

 

7.5.1 PROTOTYP 

En prototyp byggdes tidigt i processen, detta för att få mer information och kunskap kring CC-
boxen och dess utformning för den interiöra miljön där den är tänkt att integreras. Ett besök 
gjordes med det övriga projektteamet från BT i tågdepån i Rissne den 20 februari 2013. Tågset 
2165 av typen C20 hade tagits ur bruk och en prototyp byggdes på plats i B-vagnen med hjälp av 
45x45 mm reglar och MDF-skivor. Vid funktionstester uppkommer oftast nya idéer och aspekter 
på det givna problemet. 

7.5.2 PRAKTISK UNDERSÖKNING 

Det befintliga konceptförslaget av CC-boxen byggdes upp på plats i Rissne depån för att få en 
uppfattning hur det skulle se ut interiört i tågvagnen. Författaren och projektteamet använde sig 
av 45x45 mm reglar och MDF-skivor samt de verktyg som till uppgiften behövdes. Först byggdes 
en ram av 45x45 mm reglarna. Därefter ritades och sågades CC-boxens delar ut från MDF-
skivorna. Detta med hjälp av en ritning med tillhörande mått. Därefter skruvades delarna ihop till 
den slutliga prototypen. Måtten på prototypen är L1600xB550xH485 mm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figur 22 - CAD, koncept 5. 

Figur 23 - Interiört i C20 vagn samt prototyp under uppbyggnad. 
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Koncept 1 byggdes upp för att se hur integration av den befintliga CC-boxen och 
ventilationsboxen såg ut tillsammans. Författaren såg att med den övre ventilationsboxen 
minskades språnget mellan stolar och tågets sidovägg, filtrena där luften ska tas in kan monteras 
på sidorna av ventilationsboxen. Placeringen av filterfläktarna underlättar vid service, då de 
möjliggör lätt åtkomst. Ventilationsboxens mått var L1400xB135xH310 mm.  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Figur 25 - Ovan ses stolarnas och ventilationsboxens placering.  
 

Figur 26 - Ventilationsboxen har byggts ihop samt vy snett ovanifrån. 

Figur 24 - CC-boxen inpassad samt med stolar. 
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7.6 KONCEPTVAL 

När författaren hade genomfört konceptgenereringen återfanns fem koncept. För att på ett 
smidigt sätt komma fram till vilket koncept som lämpade sig bäst för vidareutveckling, 
upprättades en så kallad beslutsmatris, Pugh‟s matris.  

7.6.1 PUGH’S MATRIS 

Det referenskoncept som valdes var BTs befintliga koncept. Inga prototyper fanns av de övriga 
koncepten och därför sattes poängen utifrån den teoretiska kunskap samt ”magkänsla” som 
författaren hade. De kriterier som återfinns i beslutsmatrisen är tagna utifrån kravspecifikationen 
och funktionsanalysen. Kriterierna har sedan delats upp i de tre kategorierna: utformning, 
underhåll samt produktion. 

Utformning 

 Synintryck - Ge ett gott synintryck och passa in interiört med det övriga tåget. 

 Vandalistsäker - Använda sig av luckor med lås samt säkra skruvar. 

 IP52 klassning - Kapslingen ska inneha denna IP-klassning, det vill säga dammskyddat 
och droppskyddat vid max 15° lutning. (enligt standard SSEN – 60529) 

 Språng - Minska språng mellan stolar och fönstervägg, detta för att minimera antal ställen 
där smuts, tidningar och dylikt hamnar. 

 Innesluta signalutrustning.  

 Nedsmutsning – Välja material som är tål smuts samt substanser som förekommer i 
tunnelbanan. 

Underhåll 

 Service – Att lätt komma åt de delar som behöver underhåll eller reparation. 

 Rengöring - Minimera antal kanter samt skrymslen för att underlätta vid rengöring. 

Produktion 

 DFM – Hänsyn tas till optimering av produktion. 

 DFA – Hänsyn tas till montering av boxen. 
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Figur 27 - Pugh´s matris. 

 

7.7 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT 1 

Efter den praktiska undersökningen samt efter val av koncept 1 visade det sig att 
ventilationsboxen skulle kunna ha samma längd som CC-boxen, 1600 mm. Då skulle luftintaget 
med tillhörande filterfläkt kunna sättas i förarhytten i CB-panel skåpet, se Figur 28. Vidare skulle 
CC-boxen bli som en hel enhet och brandväggen ej påverkas. Eftersom boxen blir en förlängning 
av brandzonen innebär den att kapslingen måste uppfylla IP54, dammskyddat och striltätt. Filtret 
som var tänkt att användas är Rittals TopTherm filterfläkt SK 3241.124 som uppfyller IP54 klass.  

Enligt uppgifter från Ansaldo STS återfinns internfläktar som är integrerade i deras utrustning 
och har ett flöde på 1008 m³/h, detta för att undvika lokala ”hot spots” på sina kort. 
Luftomsättningen är 500 m³/h i förarhytten och i passagerarutrymmet finns en luftomsättning på 
3000 m³/h.  

Vidare har koncept 1 vidareutvecklats med hjälp av FMEA, DFM, DFA, DFE, DFMaint, 
flödesanalys och materialval.  

PROJEKT Ref Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3Koncept 4Koncept 5

Produktutveckling av cc-box för C20 i Stockholms 

Minimera nedträngning av vätska och dylikt 0  +  -  -  -  -

Tåla diverse förekommande substanser 0 0 0 0 0 0

Minska språng mellan stol och vägg 0  +  -  +  - +

Uppfylla IP52 klassning 0 0 0 0 0 0

Innersluta signalutrustning 0 0 0 0 0 0

Säker mot vandalism 0  +  -  +  -  -

Ge gott synintryck 0  +  -  +  -  +
Ej innehålla förbjudna ämnen eller kemikalier 0 0 0 0 0 0

Luftflöde 0  -  -  -  +  -

Medge enkel service 0  +  +  +  +  +

Lätt att rengöra, städa 0  +  -  +  +  -

Medge enkel montering 0  -  +  -  + +

Antal delar 0  -  +  -  - +

Antal material 0 0 0 0 0 0

Antal + 6 3 5 4 5

Antal 0 4 5 5 5 5

Antal - 3 6 4 5 4

Totalsumma 3 -3 1 -1 1

Rangordning 1 5 2 4 3

Arbeta vidare med X

KRAV
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7.7.1 FORMGIVNING 

En formgivningsaspekt att ha i åtanke vid konstruktion av ventilationsboxen var att minska 
språng mellan stolarna och tågets sidovägg. Detta då det ej är önskvärt att passagerarna förvarar 
väskor och dylikt, där men också för att reducera nedsmutsning och underlätta vid städning av 
fordonet. Ventilationsboxen samt CC-boxen ska även passa in i den interiöra miljön i C20 
vagnen. Listen som löper längs golvet ger ett bättre helhetsintryck och är därför viktig att 
inkludera. Sparkplåten kommer vara i rostfritt stål och även ha samma struktur som den 
nuvarande har. Samtliga detaljer ska även inneha samma kulör som de övriga sidoväggspanelerna. 

 
Figur 29 - Renderad bild av CC- samt ventilationsboxen. 

Figur 28 - CB-panel 1, skåpet där fläktarna integreras samt vidareutveckling av koncept 1. 
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7.7.2 KONSTRUKTION 

Konstruktionen består av sju komponenter exklusive fästelement. Ventilationsboxen har en 
godstjocklek på 2 mm och är tänkt att stansas och bockas. Konstruktionen kommer även att 
svetsas på några ställen. 

7.7.3 MATERIALVAL 

Då konstruktionen ska integreras i tunnelbanevagnar är det viktigt att konstruktionen ej adderar 
för mycket vikt. Därför diskuterades aluminium redan tidigt då materialet har en låg densitet. De 
kriterier som materialet måste uppfylla är att det ska kunna bockas, svetsas, lackeras, inneha 
relativt hög hållfasthet, god korrosionsbeständighet. Tre olika aluminiumtyper var aktuella, EN 
AW 3105, EN AW 1050A samt EN AW 5754. Då EN AW- 5754 H12 har god hållfasthet med 
en brottgräns mellan 220-270 MPa och en sträckgräns på 170 MPa samt med den mest 
fördelaktiga bockningsradien valdes detta material.  

Till packningen valdes material EPDM, Etenpropendien-gummi relativt snabbt då detta material 
är värmebeständigt, har låg köldförstyvnad samt ett moderat pris.34 Författaren rekommenderar 
att en specifikation kring innehållet av detta gummi tillhandahålls av leverantör eftersom vissa 
kemikalier ej är tillåtna enligt krav 5.1.  

7.8 FMEA 

En FMEA genomfördes för att förutsäga och upptäcka möjliga potentiella felsätt samt dess 
effekt. Aluminium har god beständighet mot många kemikalier på grund av de egenskaper som 
det naturliga skyddande oxidskiktet har. Men vid ett lågt eller högt pH löses detta oxidskydd upp 
och aluminium korroderar snabbt. Detta gäller vid Ph < 4 och pH > 9. Till exempel har 
magsäckens innehåll ett mycket surt pH (1,5-2) och klorin är starkt alkaliskt med pH på 12-12,5.35 
Detta är viktigt att ta i beaktning då vissa rengöringsmedel är alkaliska eller sura samt att det kan 
förekomma vomering ombord på tunnelvagnen. 

De komponenter som hade högst RPN var packningarna och ventilationsboxen. Packningarnas 
felsätt var att den kunde spricka eller fräta sönder av rengöringsmedel och kemikalier och de 
rekommenderade åtgärden var att vid tungt underhåll som sker vart femte år byta ut packningen. 
Vidare var det ventilationsboxen som kunde bucklas av vandaler eller att stolarna slår emot boxen 
där den rekommenderade åtgärden är visuell kontroll dagligen och underhåll vid behov. Hela 
FMEA-analysen ses i appendix 6. 

7.9 DFE – DESIGN FOR ENVIRONMENT 

De fyra tumreglerna som återfinns i kapitel 6.8 DFE, har författaren tagit hänsyn till vid 
konstruktion av ventilationsboxen. Dessa tumregler ses nedan: 

1. Hänsyn tas till vad för miljöeffekter som det valda materialet har 
2. Konstruera produkter som går att demontera 
3. Konstruera produkter som går att återanvända 
4. Hänsyn tas till vad för miljöeffekter de material som ej återanvänds har 

 

                                                 
34 (Konstruktörslotsen u.d.) 
35 (SAPA 2009, 152) 
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1) Komponenterna är tänkt att tillverkas i främst aluminium och packningarna i EPDM gummi. 
Aluminium som konstruktionsmaterial har generellt en lång livslängd detta både beroende på 
styrkan i materialet och korrosionsbeständigheten. En uträkning visar att 75 % av den totala 
mängden producerad aluminium fortfarande brukas. Det som skiljer aluminium och andra 
material är att aluminiumets unika egenskaper ej ändras vid omsmältning och återvinning36. 
Aluminium har låg densitet som bidrar till minskad vikt på produkten och därmed mindre 
utsläpp.  

2) Produkten är enkel att demontera och de olika materialen kan lätt särskiljas, därav blir det 
lättare att återvinna samtliga material. Limning har undvikits i konstruktionen, då detta försvårar 
demontering och återvinning37 av produkten samt att limning ger en mer komplex arbetsmiljö38. 

3) Då produkten går lätt att demontera och eftersom materialet som övervägande används är 
aluminium möjliggör detta för återanvändning av aluminiumet.  

4) EPDM packningen kan återvinnas genom förbränning och ger därav energi som kan användas 
i olika syften såsom uppvärmning av hus. 

Antal sammanfogande element har reducerats i möjligaste mån.  

7.10 DFM – DESIGN FOR MANUFACTURING 

Då 30 stycken enheter av ventilationsboxen som helhet ska produceras i aluminium är 
styckeskärande bearbetning en tilltänkt produktionsmetod, främst stansning. Bockning och 
svetsning tillkommer också. Styckeskärande bearbetning är en billig och snabb produktionsmetod 
och lämpar sig bra då seriestorleken är liten. Specialverktyg undviks då kostnaden skulle bli för 
stor.39 Treo plåt AB på Tunbytorp i Västerås kommer att producera prototypen och eventuellt de 
30 stycken enheterna som sedan Ansaldo STS står för. 

Samtliga komponenter som är i aluminium ska ha generell tolerans ISO 2768-m (medel). Brutna 
kanter ska fasas eller bearbetas. Gummipackningen har generell tolerans ISO 2768-c (grov). 
Komponenterna kan ses i sammanställningsritningen som återfinns i appendix 8. 

Komponent sidovägg 1: Stansning och bockning av 2 mm tjock aluminium till rätt längd. Hålen är 
sexkantshål som stansas ut.  

Komponent sidovägg 2: Stansning och bockning av 2 mm tjock aluminiumplåt till rätt längd.  

Komponent stödlist: Stansning och bockning av 2 mm tjock aluminiumplåt.  

Komponent packning: Packningen är en standardkomponent och köpes av leverantören Trelleborg 
Elastomer laminat. Packningen är gjord av EPDM, Etenpropendien-gummi. 

Komponent lock: Stansning av 2 mm tjock aluminiumplåt till rätt längd. 

Komponent täckplåt: Stansning av 3 mm tjock aluminiumplåt till rätt längd.  

                                                 
36 (SAPA 2009, 5-9) 
37 (SAPA 2009, 15) 
38 (Dolk u.d.) 
39 (SAPA 2009, 115) 
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7.11 DFA – DESIGN FOR ASSEMBLY 

Design for assembly genomfördes med hjälp av David G. Ullmans arbetsblad40 I arbetsbladet 
återfanns 13 riktlinjer som författaren resonerat kring och sedan värderat. Den DFA som 
författaren har gjort svarar mot avgränsningen som gjordes i början av rapporten, där enbart en 
DFA har gjorts för ventilationsboxen. Då produktionsvolymen är låg anser författaren att 
manuell monteringsmetod lämpar sig bäst. 

Totalmontering 

1. Eventuellt skulle komponent lock samt sidovägg 2 kunna sammanfogas. Dock leder detta 
till att boxen inte går att öppna upp eftersom den då skulle svetsas fast. Vidare kan det 
finnas skäl till att ej sammanfoga dessa, då boxen eventuellt vid service och underhåll kan 
behövas öppnas upp och stängas.  

2. Då ventilationsboxen ska svetsas på åtta ställen minskas antalet separata fästelement. Två 
separata fästelement har också eliminerats då det ej ansågs nödvändigt.  

3. Ventilationsbox 1 valdes som baskomponent då den är lättare att särskilja med 
lokalisering av hål.  

4. Komponenterna sidovägg 1 samt sidovägg 2 sammanfogas med hjälp av svets. Detta 
leder till max en ompositionering under monteringen.  

5. Då två komponenter kommer sammanfogas med svets för att sedan monteras ihop med 
CC-boxen blir det en relativt effektiv monteringssekvens.  

Komponentåtkomst 

6. Egenskaper som försvårar hantering såsom trassel, hopsättning har undvikits. Då 
komponenterna är relativt enkla i formen förekommer ej det. Dock krävs det hopfogning 
med fästelement på några ställen, där det kan vara begränsat med utrymme, dock ska 
detta ej försvåra för hantering av dessa då tillräckligt med utrymme finns.  

7. Komponenterna är anpassade för manuell montering, då denna monteringsmetod är den 
som är aktuell.  

Komponenthantering 

8. Ventilationsboxen har inga komponenter som är symmetriska. 

9. Komponenterna som ingår i ventilationsboxen bedöms vara tydligt osymmetriska där det 
ej är möjligt med symmetri, vilket underlättar vid komponenthanteringen. 

10. De komponenter som är osymmetriska är relativt osymmetriska.  

Komponentsammansättning 

11. Monteringen sker rätlinjigt och enkelriktat där det är möjligt. 

                                                 
40 (The Mechanical Design Process | Templates 2010) 
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12. Vid sammansättning av sidovägg 1 samt 2 utnyttjas fasningar vid inpassning av dem, detta 
underlättar vid svetsning då det möjliggör för fixering.  

13. Vid montering återfinns maximal tillgänglighet för både sidovägg 1 samt 2 då dessa ska 
svetsas ihop. Detta kommer ske som ett förmontage för att sedan monteras på plats i tåg. 
Detta försvårar tillgängligheten något men ej märkbart.  

 

 

Figur 30 - Här ses den DFA som genomfördes. 
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Två besök gjordes på Treo Plåt AB i Västerås där författaren fick se en del av monteringen Då 
ventilationsboxen och dess komponenter är relativt stora och otympliga försvåras monteringen 
något. Dock är ventilationsboxen relativt lätt att montera, då vikten relativt till dess storlek är 
ganska låg. När boxen väl är monterad behövs en tätningslist användas i skarven mellan 
ventilationsboxen och CC-boxen. Denna list är ej specificerad i detta examensarbete. I ett senare 
skede kommer också packningen att sättas fast, en av ytorna på packningen är självhäftande. 
Därav förenklas monteringen då inpassningen är lättare och packningen permanent sitter där den 
ska.  

Figur 31- T.v Montering av ventilationsboxen och t.h boxen monterad. 
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7.12 DFMAINT – DESIGN FOR MAINTENANCE 

De olika komponenternas fästelement som är avsedda för ventilationsboxen är standardiserade 
och innehar samma dimensioner som CC-boxens fästelement. Ventilationsboxen är tänkt att 
sammanfogas med CC-boxen med hjälp av fästelement. Detta bidrar till att underhållet 
underlättas eftersom ventilationsboxen kan tas bort vid underhåll och service, om detta då blir 
aktuellt. Då standard fästelement används kan då även standardverktyg användas. Städning av 
ventilationsboxen kan underlättas genom att sätta dit en tätningslist mellan CC- samt 
ventilationsboxen. 

1. Antalet komponenter har reducerats till slutmonteringen. 
2. Till ventilationsboxen har standardiserade komponenter, fästelement samt fästen främst 

använts. Detta underlättar vid underhåll. 
3. Endast nationella och internationella standarder, industristandarder och normer har 

använts till konceptet.  
4. Komponenterna som ingår i konceptet är relativt lätta att byta ut, detta avser packningen. 

Dock kan det vara svårare att byta ut komponenterna ventilationsbox 1samt 2 då dessa är 
sammanfogade via svets.  

5. Samtliga komponenter kan tas bort med standardverktyg.  
6. Ingående komponenter kan i stort sett bara installeras på ett sätt.  
7. Utrymmet runt eller inuti produkten är begränsat då CC-boxen samt ventilationsboxen 

har rumslig begränsning L1600xB550xH485 mm. Men eftersom filtrena är tänkt att sitta i 
ett skåp i förarhytten underlättar detta vid underhåll av dessa.  

8. Vid demontering av samtliga komponenter används icke-förstörande demontering, 
exklusive ventilationsboxen då den har svetsats ihop. De andra delarna skruvas ihop. 

9. Då detta är en ny produkt finns inga nuvarande säkerhetsåtgärder som skyddar 
servicepersonal mot risker. Detta kommer dock att upprättas.  

10. Lämplig dokumentation som behövs för att underhålla produkten kommer tas fram. 
Detta är en ny produkt så i nuvarande läge finns det ej.  

11. Konsekvent etikettering tas i beaktning vid serieproduktionen men även vid produktion 
av prototypen, då det underlättar identifiering av olika komponenter. 

12. Den installerade produkten kräver ingen eller minimal justering.  

7.13 FLÖDESANALYS 

En flödesanalys gjordes för att se hur flödet av luften går genom modellen. Detta ger en 
approximativ bild av hur flödet ter sig i konstruktionen. Den modell som användes i Flow 
Simulation är förenklad, då den ej behöver vara lika komplex som ursprungskonceptet. 
Flödesanalysen gjordes i SolidWorks Simulation med handledning av Bengt Erik Gustafsson. Då 
författaren haft begränsad tid och kunskap, förbehåller sig författaren för eventuella felaktigheter. 
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Ansaldo STS utrustning har två internfläktar med luftintag på baksida och utblås på framsidan av 
utrustningen. För fullständigt ritningsunderlag se appendix 12.  

 

 

 

  

Figur 32 - Flödesanalys. 

Figur 33 - Här ses in- samt utlopp av luften i de olika boxarna. 

Utblås (2 fläktar) 

Inblås 

Inblås box 1 Inblås box 2 

Utblås box 1 
Utblås box 2 
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8 RESULTAT 

Resultatet av föreliggande examensarbete ses nedan. Syftet med ventilationsboxen är att leda 
luften som kommer ut från Ansaldo STS utrustning genom CC-boxen vidare upp till 
ventilationsboxen. Slutligen ska frånluften ledas till tågets ventilationskanal via ett rör genom 
brandväggen. För att se flödet i boxarna se Figur 33 på sidan 35. 

Ventilationsboxen består av sidovägg 1 samt sidovägg 2 är gjord i en 2 mm tjock aluminiumplåt 
av materialet EN-AW 5754 - H12 som stansats, bockats, svetsats. Nedan visas bilder på boxen. 
Samtliga komponenter väger uppskattningsvis 12 kg. Ventilationsboxen uppfyller IP54 klassning, 
vilket menas att kapslingen är dammskyddad och striltät.  

 

För att få en helhetsbild av hela konceptet återfinns bilder på både ventilation- och CC-boxen. 
Konceptet kan ses integrerat i tågmiljön på sidan 36 och 37.  

 

Figur 34 - Monterad ventilationsbox 

Figur 35 - Sprängskiss ventilationsbox. 
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Figur 36 - Helhetslösning av CC-boxen samt ventilationsboxen. 

 

 

 
Figur 37 - Konceptet integrerat i C20 vagnen. 
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Figur 38 - Konceptet integrerat i C20 vagnen, docka nerladdad från gradcab.com. 

 

  

  
Figur 39 - Konceptet integrerat i C20 vagnen. 

8.1 KOMPONENTER 

Här ses de komponenter som ingår i ventilationsboxen. För fullständigt ritningsunderlag se 
sammanställningsritning samt detaljritningar i appendix 8.  
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8.1.1 KOMPONENT SIDOVÄGG 1  

Sidovägg 1 och sidovägg 2 sammanfogas med hjälp av svets för att sedan skruvas fast i CC-
boxen, detta med hjälp av stansade sexkantshål som återfinns på undersidan av 
ventilationsboxen. Fästelementen som används är torx skruv med rundat huvud M5x20 mm och 
nitmutter M5x12 mm. Materialet är aluminium EN-AW 5754 - H12 och komponenten väger 
approximativt 3,5 kg.  

 

 

8.1.2 KOMPONENT SIDOVÄGG 2 

Denna del svetsas samman med sidovägg 1 och är av samma aluminiumlegering. Den övre 
läppen har stansade hål med diametern 5 mm där POP-nitar med dimensionen D4,8xL14,5 mm 
ska användas. Vidare har den undre läppen sexkantshål och skruvas ihop med CC-boxen. Här 
används torxskruv med rundat huvud M5x20 mm och nitmutter M5x12 mm. Komponenten 
väger cirka 2,9 kg.  

 
  

Figur 40 - Hålbild med fem sexkantshål i underkant samt tolv hål för POP-nitar. 

Figur 41 - Komponent sidovägg 2 med tillhörande sexkantshål. 



 
 

40 

8.1.3 KOMPONENT STÖDLIST 

Stödlisten monteras i passagerarutrymmet i de två redan befintliga hålen som finns på tågets 
sidovägg, där handtaget har suttit. Listen är gjord i aluminium EN-AW 5754 - H12 och fästes 
med två skruvar och två brickor. Listen väger approximativt 1 kg och har en längd på 1500 mm. 

 
Figur 42 - Stödlist. 

8.1.4 KOMPONENT PACKNING 

Packningarna är gjorda i EPDM gummi med dimensionen 1590x165 mm och med en tjocklek på 
2 mm. Packningarna har en vikt på cirka 0,16 kg vardera. Packningen tillhandahålls från 
leverantören Trelleborg Elastomer laminat. En av packningarna kommer att täta mellan locket 
och ventilationsboxens övre kanter, den andra packningen kommer att täta mellan CC- och 
ventilationsboxen. Det som skiljer packningarna åt är hålbilden, då den övre har hålbild anpassad 
för POP-nitning. Packningarna har en yta som är självhäftande, därav förenklas monteringen. 

 

Figur 43 - Packning för tätning mellan ventilationsboxen samt locket. 

 

 

Figur 44 - Packning för tätning mellan ventilationsboxen samt CC-boxen. 

8.1.5 KOMPONENT LOCK 

Locket har dimensionen 1590x165 mm och är av samma aluminiumlegering som övriga 
komponenter. Locket POP-nitas fast med hjälp av trycktäta nitar med dimensionen D4,8xL14,5 
mm. POP-nitarna går att borra upp om det skulle behövas vid framtida underhåll. Fyra 
sexkantshål har också stansats ut för att möjliggöra infästning av täckplåten. Denna fästes med 
torxskruv med rundat huvud M5x20 mm och nitmutter M5x12 mm. Locket har en tjocklek på 2 
mm och väger cirka 1,4 kg. 
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8.1.6 TÄCKPLÅT 

Denna komponent har som funktion att skydda den övriga utrustningen och ska lätt kunna bytas 
ut vid eventuell vandalisering. Dimensionen på täckplåten är 1600x200mm. Godstjockleken är 3 
mm och fästes med torxskruv med rundat huvud M5x20 mm, nitmutter M5x12 mm, spännbricka 
D11xD5,3xT1,2 mm och plan bricka D12xD5,3xT1,2 mm. Vikten ligger på cirka 2,6 kg och är av 
samma typ av aluminiumlegering som de övriga komponenterna. 

 

 

 

8.1.7 FÄSTELEMENT 

De fästelement som används är främst torxskruv med rundat huvud M5x20 mm, nitmutter 
M5x12 mm, spännbricka D11xD5,3xT1,2 mm och plan bricka D12xD5,3xT1,2 mm. Eftersom 
CC-boxen har dessa fästelement kändes det mest relevant att välja samma sort, detta för att 
reducera olika typer av fästelement. Locket och ventilationsboxen är tänkt att sammanfogas med 
hjälp av POP-nitar i aluminium som är trycktäta, med andra ord luft- och vattentäta. Hålbilden 
blir 5,0–5,1 mm.  

Alternativt skulle sidovägg 2 och locket kunna bockas i ett svep för att sedan svetsas fullständigt, 
dock känns detta alternativ inte genomförbart då det eliminerar eventuell åtkomst inuti 
ventilationsboxen.  

 

 

Figur 45 - Lock. 

Figur 47 - Här ses en trycktät POP-nit. Källa: Emhart  

Figur 46 - Täckplåt med nitmutter, spännbricka, plan bricka samt torxskruv med rundat huvud. 
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POP-niten kommer från Emhart och är en trycktät nittyp som är konstruerad med en fullständigt 
sluten nitkropp. Därför passar den bra att använda i denna konstruktion som behöver vara tät. 
Vidare är det viktigt att välja en nit som har ungefär liknande fysiska och mekaniska egenskaper 
som de komponenter som ska fogas samman.41 Därför valdes en nit av aluminium med 5 % 
magnesiumlegering (AIMg 5). Huvudet på niten är kullrigt och passar generellt de flesta 
applikationerna. Niten har beteckning AD616SS med beställningsnummer 88159.  

Eftersom en prototyp först ska tillverkas, följt av en liten serie om 30 stycken används manuell 
montering, där fästelementet placeras manuellt in i verktyget. Vidare sker stansningen/nitningen 
genom ett presslag.  

1. Sätt in POP nitens splint i nitverktygets nosdel. 
2. Sätt i själva POP niten i hålen på materialen som ska fästas 
3. Tryck på nitverktygets avtryckare. Själva POP niten klämmer ihop materialen och 

expanderar så att ett huvud bildas på blindsidan av fogen. Splinten bryts av vid en 
förutbestämd kraft.  

4. Materialen är nu monterade ihop.42 
 

 

 =4,8 mm [nominell diameter]  

 =18 mm [nitkroppen längd +/- 0,5mm] 

 =9,5–12,7 mm [greppområde min-max] 

  =9,20–9,85 [nithuvudets diameter min-max] 

  =2,64 mm [nominell splintdiameter] 

  =4,9–5,0 mm [hålstorlek rekommenderade diametermåtten för borrade/stansade hål fria från 

skägg] 

 =1,75 mm [nithuvudets tjocklek max] 

S=2,260 N[skjuvhållfasthetsdata] 

T=3,110 N [draghållfasthetsdata] 43 

För att sedan demontera används bara rätt borrdimension för att borra igenom niten.  

8.1.8 FILTERFLÄKT 3241.124 (3325.027) 

Två fläktar placeras i förarhytten som leder luften vidare till tågets ventilationskanal. De båda 
fläktarna används ej samtidigt utan är för att få redundans. Ett undertryck bildas genom att 
använda sig av fläktarna. Fläktarna är en standardkomponent från Rittal. Vardera fläkt har en 
friblåsande lufteffekten på 230 m³/h och kapslingsklass IP54. För fullständig specifikation se 

                                                 
41 (Emhartmedia 2013) 
42 (Emhartmedia 2013) 
43 (Emhartmedia 2013) 

Figur 48 - Här ses en pop-nit. Källa Emhart 
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tabellen nedan eller appendix 13. En filterfläkt sitter även i förarhytten, CB-skåpet och genom 
denna fläkt går luften vidare till Ansaldo STS utrustning som sitter i CC-boxen. 

 

 
 

Tabell 2- Teknisk specifikation av filterfläkt 3241.12444 

LUFTEFFEKT 230 M³/H 
   Art. Nr- SK Filterfläkt   3241.124 

Art. Nr- SK Filterfläkt - EMC     

Märkspänning Volt, Hz   24 (DC)   

Mått mm 

B1/H1 255 x 255 

B2/H2 224 x 224 

T1 25   

Maximalt inbyggn.djup mm  T2 107   

Lufteffekt friblåsande   230 m³/h 

Diagonalfläkt   Likströmsmotor 

Märkström   0,2 A   

Effektförbrukning   25 W   

Försäkring   2 Ampere 

Ljudnivå     54dB (A)   

Driftstemperatur   -30˚ C till +55˚ C 
 Lagringstemperatur   -30˚ C till +70˚ C    

Färg     RAL 7035 

Kapslingsklass enligt EN 60 529 IP 54 standard 

Art. Nr. SK Utblåsningsfilter 3240.200 

Art. Nr. SK Utblåsningsfilter - EMC 3240.060 

                                                 
44 (Rittal 2012) 

Figur 50 - En filterfläkt från Rittal artikelnummer 3241.124 placeras i förarhytten. Källa: Rittal 

Figur 49 - Två av dessa fläktar används. 
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8.2 MATERIALVAL 

Det material som är tilltänkt till konstruktionen är aluminium EN-AW 5754 - H12 och har 
eftertraktade egenskaper såsom låg densitet, god hållfasthet med en brottgräns mellan 220-270 
MPa, god korrosionsbeständighet, en sträckgräns på 170 MPa och med en fördelaktig 
bockningsradie. Materialet kan bockas, svetsas, lackeras och dessa kriterier var viktiga att de 
uppfylldes. Därför valdes aluminium EN AW- 5754 H12. Nedan ses materialets fysikaliska och 
mekaniska egenskaper. 

Tabell 3 - Fysikaliska egenskaper, typiska värden.45 

 
 

Legering 
 

Densitet  
 
 
 
 

g/cm³ 

Smält-
intervall 

 
 
 

°C  

Specifik 
Värme-

kapacitet  
 
 

J/(kg·°C)  

Längd-
utvidgnings-
koefficient 

α 
per °C x  
     

Elasticitets-
modul 

E 
 
 

GPa 

Skjuv-
modul 

G 
 
 

GPa 

EN AW-5754 
[AIMg3] 

2,68 595-645 897 170 70 26 

 

Packningen är av EPDM, Etenpropendien-gummi. Detta material är värmebeständigt, har låg 
köldförstyvnad samt ett moderat pris.46 Författaren rekommenderar att en specifikation kring 
innehållet av detta gummi tillhandahålls av leverantör eftersom vissa kemikalier ej är tillåtna. 

Tabell 4- Mekaniska egenskaper, valsade produkter.47
 

 
Legering 

 

Tillstån
d 

Tjocklek 
[mm] 

≥       tom 

Brottgrän
s 

Rm [MPa] 
min    
max  

Sträckgrä
ns 

Rp0,2 [MPa] 
min    
max 

Förlängning 
min 
[%] 

A50 mm            
A 

Bocknings-
radie 

180°     90° 

EN AW-5754 
[AIMg3] 

H12 3,0     6,0 220 270 170      7 1,0t    1,0t 

 

8.3 MATERIALKOSTNAD 

Kostnaden för en prototyp av ventilationsboxen samt CC-boxen beräknas ligga mellan cirka 
22 000 - 40 000 kronor. Den leverantör som tillverkas prototypen kommer förmodligen också 
tillverka de resterande 30 enheterna. För tillfället är denna leverantör Treo plåt AB i Västerås. 
Dock är det viktigt att ta i beaktning att BT står för prototypen men Ansaldo STS är ansvarig för 
de 30 enheterna. Vidare kan det vara rekommenderat att den leverantör som gjort prototypen 
också tillverkar de 30 enheterna. 

Enligt Tibnors webbshop kostar legerad aluminiumplåt, materialnummer 78732 med 
dimensionerna 3000x1500x2 [LxBxT] mm, 44,65 kronor/kg.48 Kostnaden enbart för materialet 

                                                 
45 (Tibnor 2013) 
46 (Konstruktörslotsen u.d.) 
47 (Tibnor 2013) 
48 (Tibnor Produktkatalog 2013) 
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till 30 stycken ventilationsboxar som ger en total vikt på cirka 360 kg blir cirka 16 000 kronor. 
Minimum beställningen ligger på 24,3 kg. Produktionskostnaden är då ej medräknad.  

8.4 PROTOTYP 

En funktionsduglig prototyp levererades den 10 juni av Treo plåt AB i Västerås till Rissnedepån i 
Stockholm. CC-boxen och ventilationsboxen vägde sammanlagt 52 kg. Materialet till prototypen 
är EN AW- 5754 H12. För att kapslingen ska uppfylla IP54 klass tillkommer tätningsmassa av 
typen Sikaflex användas, för specifikation av material, se appendix 17. Prototypen integrerades 
sedan i tågset 2165 i Rissnedepån i Stockholm den 11 juni 2013. Nedan kan bilder på prototypen 
och integration av kapslingen ses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 51 - Prototyp under framställning. 

Figur 52 - Färdig prototyp. 

Figur 53 - Färdig prototyp. 
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Figur 54 - Integrering av kapsling. 

 

 

Figur 55 - Integrering av kapslingen. 
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9 ANALYS 

I början av examensarbete sammanställdes en problemformulering som återfinns i avsnitt 4 
problemformulering. Analysen avhandlar hur väl problemformuleringen och den tekniska 
kravspecifikationen uppfylls. Dock är denna analys baserad på ventilationsboxen som slutprodukt 
och ej CC-boxen.  

9.1 PROBLEMFORMULERING 
1. Hur ska CC-boxen formges för att möjliggöra enkel montering, demontering och 

underhåll? 

Då ventilationsboxens sidor kommer svetsas ihop, för att sedan skruvas fast kommer 
monteringen vara relativt enkel, då monteringsstegen är ganska få. Standard fästelement har 
använts och möjliggör också för användning av standardverktyg. Locket fästes med hjälp av 
POP-nitar, som möjliggör öppning av boxen och som ej är förstörande. Med andra ord kan 
POP-nitarna borras upp och därmed kan eventuellt underhåll utföras i boxen.  

2. Hur ska CC-boxen fixeras på ett stabilt sätt? 

Fixeringen av boxen sker genom fastskruvning i CC-boxen. Vidare monteras täckplåten fast med 
hjälp av skruvar. En viktig punkt att iaktta är att eventuellt fästa antingen CC-boxen eller 
ventilationsboxen i C-skenan som löper fortgående interiört i tåget. Detta för att boxarna ska 
klara belastning i både x-, y- samt z-led. En eventuell beräkning kan vara bra att göra för att få en 
uppfattning om vad som skulle hända vid olika beräkningsfall.  

3. Hur kan CC-boxen formges för att reducera språng och hålrum bakom installationen? 

Då ytterligare en box har utvecklats, ventilationsboxen minskas språng och hålrum bakom 
installationen. Därmed behövs inget dränage heller.  

4. Vilket eller vilka material är lämpliga för CC-boxen? 

Eftersom produkten ska ha en så låg densitet som möjligt men samtidigt möta kraven för relativ 
hög hållfasthet valdes aluminium EN-AW 5754 - H12. Till packningen passar EPDM gummi då 
detta material är värmebeständigt har låg köldförstyvnad, men samtidigt ett moderat pris. 
Eftersom vissa kemikalier ska undvikas kan detta undersökas ytterligare. Dock är detta material 
mycket vanligt både inom bil- och tågindustrin.  
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9.2 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 
I detta avsnitt diskuteras hur väl den tekniska kravspecifikationen infrias.  

 

1. MARKNAD

1.1 De volymer som är aktuella är 30 enheter som ska inpassas i 30 tåg av typen C20 i Stockholms

tunnelbana.

√

2. PRODUKTKRAV

2.19 NSSS installationen ska ej vara gjord av eller innehålla följande substanser: - Asbest,

beryllium, Kobolt eller radioaktiva material (SRS.C49)
√

2.20 NSSS installationens komponenter ska ej ta skada vid förvaring mellan -25 grader Celsius och

+40 grader Celsius. SL kan acceptera avvikelser av detta krav där så är rimligt, detta från fall till

fall. (SRS.C.65)

√

2.23 NSSS installationen ska användas fortlöpande utan behov av några driftstopp för service eller

för underhåll i förebyggande syfte. Driftstopp för reparation eller undersökning av fel accepteras,

men bör minimeras. (SRS.C.56)

√

2.24 NSSS installationen ska endast ha underhållsdörrar och paneler som vid tillgång kan låsas och

stängas i områden som är icke-säkra. I detta fall är ett “icke säkert område ” ett område där

allmänheten lagligt får vistas och spårsidan. (SRS.C.57)

√

2.26 Produkten ska utformas på så sätt att alla anslutningar som används ej kan anslutas felaktigt

eller ej fungerar vid felaktig anslutning. (SRS.C.206)
√

2.29 CC-box installationen ska uppfylla IP52. (BT_int.013) √

2.30 CC-box installationen ska klara av korrekt kylning av CC-boxens utrustning med en

effektförlust av 630 W (Tmax, Int 50° C, Tmax, Ext 35° C) (BT_int.014)
√

2.33 CC-box installationen ska vara en teknisk lösning som inte stör nuvarande utrustning och

underhåll. (BT_int.018)
√

4. MILJÖKRAV/HÄLSOKRAV

4.1 Vissa miljöfarliga material och kemikalier får inte användas i NSSS installationen. Produkten

ska ej innehålla ämnen som har eller ska fasas ut. Detta i enlighet med Stockholms läns landstings

miljöpolitiska program Miljö mål  5.  (ENV.002)

x

4.2 Vissa ämnen ska i möjligaste mån undvikas. Dessa inkluderade: isocyanater, icke- biologiskt

nedbrytbara plaster och kompositmaterial samt polyvinylklorid (PVC) (ENV.003)
√

5. ÅTERVINNING

5.1 NSSS installationen ska designas så att vid slutet av sin livslängd kan allt material som går att

återvinna särskiljas från materialet som ej är återvinningsbart och sorteras för att kunna

återvinnas.(SRS.C.47)

√

5.2 Det ska vara möjligt att sortera allt material som använts i nya installationer/ombyggnationer

när materialen fasas ut, och materialen måste vara så långt som möjligt, vara återvinningsbara.

(ENV.001)

√
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9.2.1 MARKNAD 

Kravet har uppfyllts, dock är det ej BT som har ansvaret för de 30 enheterna utan ska leverera en 
färdig prototyp. Men BT kan rekommendera vilket tillverkande företag som är lämpligt för 
Ansaldo STS. 

9.2.2 PRODUKTKRAV 

Samtliga produktkrav är uppfyllda. Kravet 2.29 har ändrats under processens gång och CC-boxen 
ska uppfylla IP54, vilket den också gör. 

9.2.3 MILJÖ/HÄLSOKRAV 

I Stockholms läns landstings miljöpolitiska program Miljö mål 5 anges vilka ämnen som ska avvecklas 
eller fasas ut. Bland annat nämns polyaromatiska kolväten (PAH) och ftalater (mjukgörare) som 
kemikalier som inte får användas. Enligt Gabert tillsätts olika kemikalier till EPDM gummit för 
att förbättra gummits tekniska egenskaper såsom elasticiteten. Dessa kemikalier är fyllnadsmedel, 
mjukgörare och antioxidanter.49 Hon menar att i mjukgörande medel (HA-oljor) tillsätts  vid 
tillverkningen av gummi för att reducera viskositeten och för att gummi ska bli mjukt. I de 
mjukgörande medlen återfinns polycykliska aromatiska kolväten (PAH).50 

Därför anser författaren att EPDM gummi som material ska undersökas ytterligare och få exakt 
specifikation på vad materialet innehåller. Om materialet innehåller kemikalier som ej får 
användas måste EPDM gummit bytas ut.  

9.2.4 ÅTERVINNING 

Ventilationsboxen uppfyller samtliga återvinnningskrav eftersom allt material som går att 
återvinna kan särskiljas från materialet som ej är återvinningsbart. Alla material som används är 
möjliga att sortera och underlättar då vid eventuellt utfasning av olika material. 

  

                                                 
49 (Gabert 2012, 3) 
50 (Gabert 2012, 6) 
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10 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Rekommenderat är att låta Treo plåt AB i Västerås producera de 30 enheter som ska integreras i 
C20. Enligt överenskommelse tillhandahåller BT prototypen och Ansaldo STS tillhandahåller de 
30 enheterna. Eftersom Treo plåt har tagit fram en prototyp till BT, är det mest effektivt att låta 
dem tillverka dessa enheter. Detta då konstruktionen har anpassats för att passa deras 
tillverkningsmetod.  

Vidare är det av stor betydelse att ytterligare undersöka om service och underhåll behöver göras i 
ventilationsboxen. Detta för att säkerhetsställa att inga extra ingrepp behöver genomföras i 
framtiden då detta både tar tid, samtidigt som kostnaden ökar. Genom att en prototyp är 
tillverkad finns det goda möjligheter för att undersöka detta. Samtidigt kan det vara en bra idé att 
titta närmre på, då ur renhållningssynpunkt om radier ska tilläggas eller ökas, eller om någon sorts 
tätningslist behövs mellan CC-boxen och ventilationsboxen. Främst för att underlätta vid 
städning av fordonet. Författaren anser att det är relevant att testa prototypen för att se att IP 54-
klassningen uppfylls, eftersom den ska vara en förlängning av brandzonen. Annars hade IP52 
klass varit gällande. Författaren rekommenderar att skruvförbanden i ventilationsboxen ska 
placeras med ett rekommenderat avstånd på 120-150 mm. Detta för att IP 54 klass ska kunna 
uppfyllas.  

Genom att låta monteringspersonal provmontera prototypen kan en diskussion föras och 
ytterligare förbättringsåtgärder kan vidtas. Utifrån dessa tester kan eventuella förändringar 
genomföras innan produktionen av de 30 enheterna startar. Även andra typer av material kan 
vara aktuella, till exempel kan rostfritt stål, då detta är billigare, har hög hållfasthet, är lättare att 
bearbeta och svetsa. Därför kan en jämförelse mellan de olika materialtyperna göras för att se att 
rätt material har valts.   

Slutligen kan det vara viktigt att se över varifrån luften ska tas till ventilationsboxen, om 
luftomsättningen i förarhytten verkligen räcker till. Men även att en rumslig begränsning finns då 
Ansaldo STS kablar eventuellt kommer behöva hela utrymmet i brandväggen. I sånt fall kommer 
inte filtret få plats.  

Författaren har fått en stor inblick och förståelse för hur produktutveckling i ett skarpt projekt 
går till, eftersom arbetet bedrivits parallellt med C20-projektgruppen. Samtidigt har det varit 
ovärderligt att få varit med och utvecklat en produkt som kommer synas i Stockholms tunnelbana 
i framtiden. Då författaren sedan tidigare har använt sig av Solidworks har det varit utvecklande 
att få jobba med Catia V5 som är det CAD-program som används på BT.  
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APPENDIX 1 - GANTTSCHEMA 
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APPENDIX 2 - KRAVSPECIFIKATION ENGELSK 

Rec_Id Rec_Body Rec_Guidance

SRS.C.28

The NSSS shall comply with the Swedish National Electrical Safety Board's

High Voltage Regulations (ELSÄK-FS 2004:1) and Swedish standard SS

436 40 00.

Not applicable

SRS.C.39

The NSSS shall comply with the relevant Swedish Electro Magnetic

Interference regulations.

Covered by all other EMC requirements

SRS.C.66

The NSSS shall comply with -EN 50121-2 Railway applications -

Electromagnetic compatibility (EMC) -Interaction of the whole railway

system with the outside world.

Not applicable

SRS.C.67

The NSSS Shall comply with EN 50121-3 Railway applications -

Electromagnetic compatibility (EMC) -Rolling Stock.

Not applicable

SRS.C.77

The NSSS Shall comply with EN 50121-4 Railway applications -

Electromagnetic compatibility (EMC) -Signalling and communications.

Not applicable

SRS.C.76

The NSSS Shall comply with EN 50124-1 Railway applications -Insulation

co-ordination -Basic requirements, clearances and creepage distances.

Not applicable

SRS.C.75

The NSSS Shall comply with EN 50124-3 Railway applications -Insulation

co-ordination -Solid and liquid insulations.

Not applicable

SRS.C.74

The NSSS Shall comply with EN 50125-1 Railway applications -

Environmental conditions for equipment -Equipment on board rolling

stock.

Not applicable

SRS.C.73

The NSSS Shall comply with EN 50125-3 Railway applications -

Environmental conditions for equipment - Signalling and communications.

Not applicable

SRS.C.72

The NSSS Shall comply with EN 50126 Railway applications -The

specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability

and Safety (RAMS).

Not applicable

SRS.C.70

The NSSS Shall comply with EN 50155 Railway applications -Electronic

equipment used on rail vehicles.

Not applicable

SRS.C.69

The NSSS Shall comply with EN 50159-1 Railway applications -Signalling

and communications -Safety-related communication in closed transmission

systems.

Not applicable

SRS.C.31

When taken over by SL the NSSS shall have at least 30% spare capacity in

all multi-core cables and terminal blocks that are part of the NSSS

installation.

Not applicable

SRS.C.36

The NSSS shall use only self extinguishing, low smoke, low flammability

and zero Halogen types of cables that emit a minimum amount of poisonous 

substances in the event of a fire.

  The following cable types are currently 

stocked by SL for urgent repairs and so 

their continued use would be preferred:

- 5613680   EQLR  7x1,5

- 5613682   EQLR 14x1,5

- 5613683   EQLR 19x1,5

- 5613684   EQLR 27x1,5

- 5613685   EQLR 37x1,5

PVC is an example of something that 

emits a poisonous substance during a 

fire.
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SRS.C.52

The NSSS shall only use oil resistant cables in Trains. Not applicable

SRS.C.37

The NSSS shall only use cable glands that are removable and reusable. Not applicable

SRS.C.51

The NSSS shall only use cabling compliant with SS 424 14 75 class F4.   SL may consider allowing the use of a 

different standard if it can be shown to be 

equivalent to SS 424 14 75 class F4.

SRS.C.30

The NSSS shall exceed the following IP ratings:

- IP65 - any building, kiosk, hut, cabinet (not inside a building) or connection box,

- IP68 - any wayside equipment mounted between the rails,

- IP56 - any other wayside equipment,

- IP56 - any equipment mounted on the outside of Trains, and

- IP52 - any equipment mounted inside Trains.

Not applicable

SRS.C.47

The NSSS shall be designed in such a way that at the end of its service life all recyclable materials

can be separated from non recyclable materials and sorted ready for recycling.

Not applicable

SRS.C.49

The NSSS shall not be made from or with the following substances:

- Asbestos,

- Beryllium,

- Cobalt, and

- Radioactive materials.

  Theoretically exemptions from this 

requirement may be granted in instances 

where a product is the only technically and 

economically viable solution. In such 

instances, approval must be sought from 

SL's environmental manager. Even if a 

product has been approved in accordance 

with the above, the NSSS Supplier remains 

responsible for ensuring compliance with 

all laws and other requirements.

SRS.C.65

The NSSS components shall suffer no damage when stored at temperatures between -25

degrees centigrade and +40 degrees centigrade.

  SL may accept non-compliances to this 

requirement where reasonable on a case by 

case basis.

SRS.C.43

The NSSS shall operate normally or go to a safe state if influenced by currents and/or voltages

and/or noise on external interfaces outside of the normally expected limits.

  External interfaces also include power 

supply.

This requirement applies to an 

interruption in the power supply.

SRS.C.44

The NSSS shall operate normally or go to a safe state if external interfaces are short circuited.   External interfaces also include power 

supply.

SRS.C.56

The NSSS shall operate continuously without the need for any shut downs for servicing or

preventative maintenance.

  In this context a "shut down" is any 

reduction in functionality.

Shutdowns for repair or investigation of a 

fault are accepted but should be 

minimised.

If there is a compelling reason SL may 

accept non-compliances with this SRS.C.57

The NSSS shall only have maintenance doors and access panels in non-secure areas that can be

locked shut.

  In this case a "non-secure area" is an area 

where there is legitimate public access and 

the trackside.

SRS.C.59

The NSSS shall not have potentiometers that will require adjustment. Not applicable

SRS.C.206

The NSSS shall be designed so that any connectors used cannot be connected incorrectly or will

not function when connected incorrectly.

Not applicable

SRS.C.64

The NSSS shall be designed so that all onboard equipment can be tested without the Train

needing to leave the depot.

  Such testing capabilities would only be 

used by Maintainers working on the NSSS 

(not for regular train preparation).
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SRS.C.193

The NSSS shall exceed the following availability targets:

- 0.999761 for the complete Control Centre NSSS Equipment,

- 0.999993 for the complete Train Borne NSSS equipment on an individual

car, and

- 0.997510 for all other NSSS equipment.

  In this context a C20 car is made of 3 

articulated sections, has 2 cabs and 4 

bogies.

In this context a C30 car can be 

assumed to be made of 3 articulated 

sections, has 2 cabs and 4 bogies.

In this context "all other NSSS 

equipment" includes all line side, 

interlocking, communications and zone 

controllers etc.

ENV.001 It shall be possible to sort all materials used in new installations/rebuilds

when the materials are phased out and they must, as far as possible, be

recyclable.

Not applicable

ENV.002 Certain environmentally hazardous materials and chemicals shall not be

used. Products shall not contain phasing-out substances (with a round

symbol) in column 2 (Goods & consumption articles, Goal 5) in Annex 3 –

Stockholm County Council Phasing-out List of chemicals hazardous to

health and the environment, or contain substances marked with the risk

phrases/other undesirable properties that are listed below in Table 1. Risk

phrases/other undesirable properties for chemicals hazardous to health and

the environment that the County Council should avoid when purchasing or

publicly procuring goods and consumption articles..

Table1: Risk phrases/other undesirable properties

R 26 - Very toxic by inhalation

R 27 - Very toxic in contact with skin

R 28 - Very toxic if swallowed

R 42 - May cause sensitisation by inhalation

R 43 - May cause sensitisation by skin contact

R 45 - May cause cancer

R - 46 -May cause heritable genetic damage

R - 49 -May cause cancer by inhalation

R 53 - May cause long-term adverse effects in the aquatic environment

R 50/53 - Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse

effects in the aquatic environment

R 51/53 - Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects

in the aquatic environment

R 59 - Dangerous to the ozone layer

R 60 - May impair fertility

R 61 - May cause harm to the unborn child

Not applicable

ENV.003 Certain substances shall, as far as possible, be avoided. These include:

Isocyanates

Non-biologically degradable plastics and composite materials

Poly vinyl chloride (PVC)

Exemptions from the product requirements above may only be granted in

instances where a product is the only technically and economically viable

solution. In such instances, approval must be sought from the Purchaser.

Even if a product has been approved in accordance with the above, the

Supplier remains responsible for ensuring compliance with all laws and

other requirements.

The provisions of EU chemical regulation REACH shall be complied with.

Not applicable

ENV.004 All cables shall be self-extinguishing and have a low flammability. They may

not contain halogen („zero halogen‟) or emit other highly poisonous

substances (including PVC) in the event of a fire. Cables located indoors or

in tunnels or on board vehicles shall emit low levels of smoke in the event

of a fire („low smoke‟).

Not applicable
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ENV.005 Cabling included in the installation shall be compliant with SS 424 14 75

class F4 or another demonstrably equivalent standard. Cables that run from

outside to relay rooms/electrical rooms do not need to be of the low smoke

type if they end near the point at which they are run into the relay room.

For wayside equipment, conventional cabling may be used. For onboard

equipment, „zero halogen‟ cabling is to be used between the antenna

connection box and the antenna (approx. 2 x 1.5 m). In addition, cables in

vehicles shall be oil resistant. Cables and connection devices in vehicles

shall be able to withstand the bending and mechanical stresses they are

exposed to.

Where cables with different properties are supplied, it shall be easily to see

what types of cable they are.

Not applicable

BT_int.013 CC-box fitment - Fulfill IP52 Not applicable

BT_int.014 CC-box fitment - Ensure proper cooling of CC equipment1 with a power

dissipation of 630 W (Tmax, Int 50°C, Tmax, Ext 35°C)

Not applicable

BT_int.015 CC-box fitment - 40 000 hrs MTBF for the fans  (to be confirmed by ASTS)

BT_int.016 CC-box fitment - Cable passage through fire wall and entry into CC-box

without extra connection points. 

Not applicable

BT_int.017 CC-box fitment - Cabling requirements, including minimum bend radius and

separation of cables due to EMC requirements to be delivered by ASTS)

BT_int.018 CC-box fitment - A technical solution that does not interfere with present

equipment and maintenance.

Not applicable

BT_int.019 CC-box fitment - Not applicable

 

SRS_F_C SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATION: ASTS ALLOCATION

IF

PRO PROJECT REQUIREMENTS: ASTS ALLOCATION

RM_CM
REQUIREMENTS MANAGEMENT AND CONFIGURATION 

MANAGEMENT: ASTS ALLOCATION

IM
INTERFACES AND SYSTEMS INTEGRATION REQUIREMENTS: 

ASTS ALLOCATION

EMC
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APPENDIX 3 - KRAVSPECIFIKATION SVENSK (egen översättning) 

1. MARKNAD 

1.1 De volymer som är aktuella är 30 enheter som ska inpassas i 30 tåg av typen C20. 

2. PRODUKTKRAV 

2.1 NSSS ska uppfylla de svenska elsäkerhetsföreskrifter ELSÄK-FS 2004: samt de svenska 
elinstallationsreglerna SS 436 40 00. (SRS.C.28) 

2.2 NSSS ska uppfylla de relevanta reglerna gällande elektromagnetisk störning (EMC eller EMI) 
(SRS.C.39) 

2.3 Produkten ska uppfylla standard – SS-EN 50121-2 Järnvägsanläggningar – Elektromagnetisk 
kompabilitet (EMC) – Interaktion från hela järnvägssystemet till omgivningen. (SRS.C.66) 

2.4 NSSS ska uppfylla standard – SS-EN 50121-3 Järnvägsanläggningar - Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Fordon – Apparater (SRS.C.67) 
2.5 Produkten ska uppfylla standard SS-EN 50121-4 Järnvägsanläggningar – Elektromagnetisk 
kompabilitet (EMC) – Signalering och kommunikation (SRS.C.77)  

2.6 Produkten ska uppfylla standard SS-EN 50124-1 Järnvägsanläggningar – 
Isolationskoordination – Grundläggande fodringar – Kryp- och luftavstånd (SRS.C.76) 

2.7 Produkten ska uppfylla standard SS-EN 50124-3 Järnvägsanläggningar – 
Isolationskoordination – Solida och flytande isolationer (SRS.C.75) 

2.8  NSSS skall uppfylla standard SS-EN 50125-1 Järnvägsanläggningar – Miljöförhållanden – 
Utrustning i fordon (SRS.C.74) 

2.9 NSSS skall uppfylla standard SS-EN 50125-3 Järnvägsanläggningar - Miljöförhållanden – 
Signalering och kommunikation (SRS.C.73) 

2.10 NSSS installationen ska uppfylla standard SS-EN 50126 - Järnvägsanläggningar – 
Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, 
underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) (SRS.C.72) 

2.11 NSSS installationen ska uppfylla standard SS-EN 50155 - Järnvägsanläggningar – Elektronisk 
utrustning för rälsfordon (SRS.C.70) 

2.12 Produkten ska uppfylla standard SS-EN 50159-1 Järnvägsanläggningar – Dataöverföring och 
järnvägsstyrning – Överföring i slutna system av data av betydelse för säkerheten (SRS.C.69) 

2.13 När SL tar över NSSS installationen skall denna ha minst 30 % reservkapacitet i alla 
flerkärniga kablar och kopplingsplintar som ingår i NSSS installationen (SRS.C.31) 

2.14 I NSSS installationen får endast bestå av kablar som är självsläckande, innehar låg 
rökutveckling, låg lättantändlighet samt inga typer av Halogener användas och som avger minsta 
möjliga mängd giftiga ämnen i händelse av brand. PVC är ett exempel på ett material som avger 
giftiga substanser vid brand. (SRS.C.36)  
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2.15 På samtliga tåg där NSSS installationen placeras ska endast kablar (kablage) som är 
oljeresistenta användas. (SRS.C.52) 

2.16 NSSS installationen ska enbart använda kabelgenomföringar som är löstagbara samt 
återanvändbara. (SRS.C.37) 

2.17 NSSS installationen ska enbart använda kablage som är kompatibla med standard SS 424 14 
75 klass 4 – Kablar – Provning av egenskaper vid brand. SL överväger att tillåta användning av en 
annan standard om det kan påvisas att den är ekvivalent med standard SS 424 14 75 klass 4. 
(SRS.C.51) 

2.18 Produkten ska överstiga följande IP klassning: 

- IP65 – alla hytter, skåp eller kopplingsbox  

- IP68 – all markbaserad utrustning monterad mellan reläerna(skenorna) 

- IP56 - all annan utrustning längs spår 

- IP56 - all utrustning monterad på tågets utsida, och  

- IP52 - all utrustning  monterad på tågets insida (SRS.C.30) 

 

2.19 NSSS installationen ska ej vara gjord av eller innehålla följande substanser: 

- Asbest 

- Beryllium 

- Kobolt, och 

- Radioaktiva material 

Teoretiskt undantag från detta krav får beviljas i de fall där en produkt är den enda tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara lösningen. I sådana fall ska godkännande sökas från SL: s miljöchef. 
Även om en produkt har godkänts i enlighet med ovanstående, förblir leverantören av NSSS 
installationen ansvarig för att säkerställa att alla lagar och andra krav uppfylls. (SRS.C.49) 

2.20 NSSS installationens komponenter ska ej ta skada vid förvaring mellan -25 grader Celsius 
och +40 grader Celsius. SL kan acceptera avvikelser av detta krav där så är rimligt, detta från fall 
till fall. (SRS.C.65) 

2.21 NSSS installationen ska fungera normalt eller gå till ett säkert läge om installationen påverkas 
av ström och/eller spänning och/eller brus på externa gränssnittet som överskrider de normalt 
förväntade gränserna. De externa gränssnitten inkluderar även strömförsörjning. Detta krav gäller 
ett då det uppstår ett avbrott i strömförsörjningen. (SRS.C.43) 

2.22 NSSS installationen ska fungera normalt eller gå till ett säkert läge om det externa 
gränssnittet kortsluts. De externa gränssnitten inkluderar även strömförsörjning. (SRS.C.44) 

2.23 NSSS installationen ska användas fortlöpande utan behov av några driftstopp för service 
eller för underhåll i förebyggande syfte. I detta sammanhang är alla driftstopp en reduktion av 
funktionaliteten. Driftstopp för reparation eller undersökning av fel accepteras, men bör 
minimeras. Om det finns tvingande skäl, kan SL acceptera avvikelser från detta krav. (SRS.C.56) 

2.24 NSSS installationen ska endast ha underhållsdörrar och paneler som vid tillgång kan låsas 
och stängas i områden som är icke-säkra. I detta fall är ett “icke säkert område” ett område där 
allmänheten lagligt får vistas och spårsidan. (SRS.C.57) 
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2.25 NSSS installationen ska ej ha potentiometrar som kräver justering. (SRS.C.59) 

2.26 Produkten ska utformas på så sätt att alla anslutningar som används ej kan anslutas felaktigt 
eller ej fungerar vid felaktig anslutning. (SRS.C.206) 

2.27 Produkten ska utformas så att all utrustning ombord kan testas utan att tåget lämnar depån. 
Sådana testmöjligheter skulle enbart genomföras av underhållsarbetare som jobbar med NSSS (ej 
för standard tågberedning) (SRS.C.64) 

2.28 NSSS installationen ska överstiga följande mål som är tillgängliga: 

- 0.999761 för hela kontroll center NSSS utrustningen, 
- 0.999993 för hela tåg borne NSSS utrustning i en individuell vagn, och  
- 0.997510 för all den andra NSSS utrustningen. 

I detta sammanhang består en C20 vagn av 3 ledade sektioner som har 2 hytter och 4 boggier. 
Vidare ”för all den andra NSSS utrustningen” där inkluderas linjesidan, förregling, kommunikation 
och styrenheter för zon etcetera. (SRS.C.193) 

2.29 CC-box installationen ska uppfylla IP52. (BT_int.013) 

2.30 CC-box installationen ska klara av korrekt kylning av CC-boxens utrustning med en 
effektförlust av 630 W (Tmax, Int 50° C, Tmax, Ext 35° C) (BT_int.014) 

2.31 CC-box installationen kabel passage genom brandvägg dras igenom CC-box utan extra 
anslutningspunkter. (BT_int.016) 

2.32 CC-box installationen – Krav på kablage, inklusive minsta böjningsradie och separation av 
kablar på grund av EMC-krav.(BT_int.017) 

2.33 CC-box installationen ska vara en teknisk lösning som inte stör nuvarande utrustning och 
underhåll. (BT_int.018) 

2.34 (BT_int.19) 

3. SERVICE 

3.1 CC-box kapsling – 40 000 timmar MTBF (Mean time between failures) för 
fläktarna.(BT_int.15) 

4. MILJÖKRAV 

4.1 Vissa miljöfarliga material och kemikalier får inte användas i NSSS installationen. Produkten 
ska ej innehålla ämnen som har eller ska fasas ut. Detta i enlighet med Stockholms läns landstings 
miljöpolitiska program Miljö mål 5. Mål 5 innefattar varor och förbrukningsartiklar.  

TABELL 1: ÖVRIGA OÖNSKADE EGENSKAPER 

 

R 26 - Mycket giftigt vid inandning 

R 27 - Mycket giftigt vid hudkontakt 

R 28 - Mycket giftigt vid förtäring 

R 42 - Kan ge allergi vid inandning 
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R 43 - Kan ge allergi vid hudkontakt 

R 45 - Kan ge cancer 

R 46 - Kan ge ärftliga genetiska skador 

R 49 - Kan ge cancer vid inandning 

R 53 - Kan orsaka långvariga negativa effekter i vattenmiljön 

R 50/53 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långvariga negativa effekter i 

vattenmiljön. 

R 51/53 – Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långvariga negativa effekter i 

vattenmiljön.4 

R 59 – Farligt för ozonskiktet 

R 60 – Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 

R 61 – Kan ge fosterskador 

R 64 – Kan skada spädbarn under amningsperioden 

Särskilt farliga metaller  (Cd, Hg, Pb) och deras föreningar 

PBT/vPvB – Persistenta, bioackumulerande och toxiska/ mycket persistenta och mycket 

bioackumulerande. (ENV.002) 

 

4.2 Vissa ämnen ska i möjligaste mån undvikas. Dessa inkluderade: 

- Isocyanater 

- Icke- biologiskt nedbrytbara plaster och kompositmaterial 

- Polyvinylklorid (PVC) 

Undantag från produktens ovan angivna krav kan endast beviljas i fall där en produkt är det enda 
tekniskt och ekonomiskt genomförbar lösning. I sådana fall ska godkännande sökas från 
beställaren. Även om en produkt har godkänts i enlighet med ovanstående, förblir leverantören 
ansvarig för att säkerställa att alla lagar och andra krav uppfylls.  Bestämmelserna i EU:s 
kemikalieförordning REACH ska iakttas. (ENV.003) 

4.3 Kablar som inkluderas i installationen ska vara självsläckande och ha låg lättantändlighet. De 
få ej innehålla halogen (”noll halogen”) eller avge andra mycket giftiga ämnen (inklusive PVC) vid 
händelse av brand. Kablar som är placerade inomhus eller ombord på fordon ska vid händelse av 
brand avge minsta möjliga nivå av rök. (ENV.004) 

4.4 Kablar som ingår i installationen ska överensstämma med SS 424 14 75 klass F4 eller annan 
bevisligen likvärdig standard. Kablar som går mellan utsida och rum/elrum behöver ej vara av låg 
rök typ om de slutar nära den punkt där de stöter på relärummet.  

För utrustning som sitter på spårsidan, kan konventionella kablage användas. För fordonsbaserad 
utrustning, ska kablar med noll halogen användas mellan antennens anslutningslåda och 
antennen. (ca 2 x 1,5m) Dessutom ska kablar som används i fordonet vara oljeresistenta. Kablar 
och utrustning för dataöverföring i fordon ska motstå de böj- och mekaniska påkänningar de 
utsätts för. När kablar med olika egenskaper levereras, skall det vara lätta att se vilka typer av 
kablar de är. (ENV.005) 

5. ÅTERVINNING 

5.1 NSSS installationen ska designas så att vid slutet av sin livslängd kan allt material som går att 
återvinna särskiljas från materialet som ej är återvinningsbart och sorteras för att kunna 
återvinnas.(SRS.C.47) 
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5.2 Det ska vara möjligt att sortera allt material som använts i nya installationer/ombyggnationer 
när materialen fasas ut, och materialen måste vara så långt som möjligt, vara återvinningsbara. 
(ENV.001)  
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APPENDIX 4 - KONCEPT 

 

 

Här kommer luften att tas från 

passagerarutrymmet och frånluften 

går från den övre boxen in i 

förarhytten 

 

+ Dränage behövs eventuellt ej, då 

vätska har svårt att ta sig ner, språng 

minskas, underlättar vid service av 

filter. 

 

- Behöver leda ner luft till racket 

A+B, dyrare att producera då en till 

komponent ska tillverkas 

1 

Här kommer luften att tas från 

passagerarutrymmet på sidan av cc-

boxen och frånluften leds in i 

förarhytten från cc-boxen.  

 

+ Underlättar vid intag av luft då 

racket A+B tar in luft baktill mot 

väggen. 

 

- cc-boxens mått måste minskas 

något för att filtrena ska få plats, 

försvårar underhåll, ökar risk för att 

vätska eller dylikt tar sig in. 

2 
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Här kommer luftintaget ske från den 

övre ventilationsboxen som ej ligger 

dikt an mot den undre cc-boxen. 

Frånluften leds till förarhytten 

genom den undre cc-boxen. 

 

+ Dränage behövs eventuellt ej då 

vätska har svårt att ta sig ner, språng 

minskas, underlättar vid intag av luft 

då racket A+B tar in luft baktill mot 

väggen. 

 

- Försvårar underhåll, ökar risk för 

att vätska eller dylikt tar sig in, 

dyrare att producera då en till 

komponent ska tillverkas 

3 

Här kommer luftintaget ske från 

undersidan av stolarna. Frånluften 

leds till förarhytten genom cc-boxen. 

 

+ Underlättar för underhåll av filter, 

dränage behövs eventuellt ej då 

vätska har svårt att ta sig ner. 

 

- Dyrare att producera då en mer 

komplex l komponent ska tillverkas, 

försvårar för luftflödet då luftintag  

sker på motsatt sida (mot fönster). 

4 
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Här kommer luftintaget ske från 

baksidan av armstöden. Frånluften 

leds till förarhytten genom cc-boxen. 

 

+ Underlättar för underhåll av filter, 

dränage behövs eventuellt ej då 

vätska har svårt att ta sig ner, 

armstöd för passagerarna 

 

- Dyrare att producera då en mer 

komplex l komponent ska tillverkas, 

behöver leda ner luft till racket 

A+B. 

5 
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APPENDIX 5 - CAD-KONCEPT 
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APPENDIX 6 - FMEA 
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APPENDIX 7 - VENTILATIONSBOX 
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APPENDIX 8 - SAMMANSTÄLLNINGSRITNING 
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APPENDIX 9- DETALJRITNINGAR 
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APPENDIX 9- DETALJRITNINGAR 
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APPENDIX 9- DETALJRITNINGAR 
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APPENDIX 9- DETALJRITNINGAR 
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APPENDIX 9- DETALJRITNINGAR 
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APPENDIX 9- DETALJRITNINGAR 
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APPENDIX 9- DETALJRITNINGAR 
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APPENDIX 10 – RIVET NUT M5x12 
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APPENDIX 10 – RIVET NUT M5x12 
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APPENDIX 11 – CONICAL SPRING WASHER 
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APPENDIX 12 – TORX PAN HEAD SCREW M5 
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APPENDIX 13 - FLÄKT 
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APPENDIX 14 – ANSALDO RITNINGAR 
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APPENDIX 14 – ANSALDO RITNINGAR 
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APPENDIX 14 – ANSALDO RITNINGAR 
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APPENDIX 15 ÖVERSIKT PLAST OCH GUMMI  

 

Källa: http://lotsen.ivf.se/ 
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APPENDIX 16 

ÖVERSIKT GUMMI  

Källa: 
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http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Gummitabell.html 
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APPENDIX 17 EPDM GUMMIPACKNING 

 

Källa: BT 
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APPENDIX 18 SIKAFLEX 
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APPENDIX 18 SIKAFLEX 

 

Källa: http://www.flinks.se/Doc/100/00/10000074.PDF 


