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ABSTRACT 
 
The Great Belt is a bridge and tunnel link in Denmark. The tunnel part in the link constitutes 
the eastern part of the railway traffic. As in other building constructions, the tunnel has 
emergency exits that are sealed by fire-rated doors. The doors that are in the tunnel today have 
reached the end of their lifetime and are expected to be replaced soon. The Danish state has 
previously engaged Semcon and KISAB, into a project of exchanging the previous fire doors 
in the Øresund tunnel. The change includes a whole new design, construction and 
manufacture of the new doors. Everything is done based on today's diverse quality and safety 
standards. The project in Great Belt is still in a tender stage. However, Semcon and KISAB 
have good expectations of being able to get the project. 

 
Semcon's role in this project has been to develop different conceptual ideas on possible 
solutions that meet customer requirements and observed customer needs. The purpose of this 
thesis is to help Semcon to develop additional conceptual solutions that can be presented to 
the customers. The solutions generally mean that a new fire door design is developed and 
tailored to the requirements and needs of the Danish state, KISAB and Semcon. 

 
This thesis was based on two different working methods to work towards a result. The 
methods went hand in hand and complemented each other. The one method's contribution was 
most in the structuring of this product development project. Design thinking is a problem-
solving method consisting of four phases dividing the product development project. The 
designer starts from scratch with minimal knowledge in the first phase and ends with 
completed and verified concepts. This method is iterative between its phases but provides a 
good structure and validation of overall results. The second method consisted of purely design 
work in the form of 3D modelling, solid mechanic calculations and finite element analysis. 

 
Based on collected data from theories and working methods, a result could be produced. The 
result of this project was developed concept ideas for various subproblems. These 
subproblems were raised and delimited earlier in the project's issue. The concept ideas 
produced responded to sealing solutions, locking mechanics, self-closing functionality, a 
durable frame structure, dimensioning and selection of various material profiles. 

 
Based on the collected results, conclusions could be drawn for each sub-problem. Some 
conclusions could be verified and other could be partially verified by mechanical engineers at 
Semcon and KISAB. The parts that were partially verified, were investigated and the 
uncertainties that were identified were suggested as a continued future work. 

 
Keywords: Construction, Design, concept proposals, thesis. 
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SAMMANFATTNING 
 
Stora Bält-förbindelsen är en bro- och tunnelförbindelse i Danmark. Tunneldelen i 
förbindelsen utgör järnvägstrafikens östra del. Precis som i andra byggnadskonstruktioner så 
har tunneln nödutgångar som försluts av brandklassade dörrar. De dörrarna som sitter i 
tunneln idag har nått slutet på sin livstid och förväntas bytas inom en snar framtid. Den 
danska staten har tidigare anlitat Semcon och KISAB, till ett projekt där man bytte ut de 
gamla branddörrarna i Öresundstunneln. Bytet inkluderar en helt ny design, konstruktion, 
tillverkning och montering av nya dörrarna. Allt sker utifrån dagens diverse kvalitet- och 
säkerhetsstandarder. Projektet i Stora Bält är fortfarande i ett offertstadie. Dock har Semcon 
och KISAB goda förväntningar på att kunna ro projektet i hamn.  
 
Semcons roll i detta projekt har varit att ta fram olika konceptförslag på möjliga lösningar, 
som svarar mot kundkrav och observerade kundbehov. Syftet med denna avhandling är att 
hjälpa Semcon att utveckla ytterligare konceptlösningar som kan presenteras till kund. 
Lösningarna innebär i helhet att man tar fram en ny branddörrskonstruktion, skräddarsydd 
utifrån de krav och behov som är ställda och observerade av den danska staten, KISAB och 
Semcon.  
 
I denna avhandling utgick man från två olika arbetsmetoder för att arbeta sig fram till ett 
resultat. Metoderna gick hand i hand och kompletterade varandra. Den första metodens bidrag 
låg mest i strukturering och mönstergivning av detta produktutvecklingsprojekt. Design 
thinking är en problemlösningsmetod som består av fyra fasers uppdelning av ett 
produktutvecklingsprojekt. Man börjar i första fasen från scratch med minimal kunskap och 
slutar med färdiga och verifierade koncept. Denna metod är iterativ mellan sina faser men ger 
en god struktur och validering av samlade resultat. Den andra metoden bestod av rent 
konstruktionsarbete i form av 3D modellering, hållfasthetsberäkning och FEM analys. 
 
Utifrån insamlade data från teorier och arbetsmetoderna, kunde ett resultat framställas. 
Resultatet i detta projekt var en framtagning av utvecklade konceptförslag på diverse 
delproblem. Dessa delproblem togs upp och avgränsades tidigare i projektets frågeställning. 
Konceptförslagen som framställdes svarade på tätningslösningar, låsmekanik, 
självstängningsfunktionalitet, en hållbar ramkonstruktion, dimensionering och val av diverse 
materialprofiler. 
 
Utifrån de insamlade resultaten kunde slutsats dras för varje delproblem. Vissa slutsatser 
kunde verifieras helt och vissa andra delvist av mekanikkonstruktörer på Semcon och KISAB. 
Resultatdelarna som blev delvist verifierade undersöktes och de oklarheter som fastställdes, 
föreslogs som ett fortsatt framtida arbete.         
 
Nyckelord: Konstruktion, Design, konceptförslag, avhandling. 
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NOMENKLATUR 
 

Förkortningar: 
 
RISE: Research institute of Sweden. 
CAD: Computer Aided Design 
KISAB: Kristianstad Industriservice AB   
BTH: Blekinge tekniska högskola 
SS: Svensk standard 
EN: Europäische Norm (europeisk standard) 
VKR: Varmarbetade rektangulära rör av stål 
FEM: Finita elementmetoden 
Pa: Pascal 
MPa: Mega Pascal 
N: Newton 
Nm: Newtonmeter  
Kg: Kilogram 
m: meter 
mm: millimeter 
m2: Kvadratmeter 
C: Celsius 
 
Beteckningar: 
 
J: Masströghetsmoment 
I: Tröghetsmoment 
E: Elasticitetsmodul 
ω: Vinkelhastighet 
M: Moment 
ƩM: Summa av alla moment 
F: Kraft 
ƩF: Summa av alla krafter 
ΔT: Temperaturskillnad 
Q: jämnt fördelad last 
σ: Spänning 
P: Tryck 
A: Area 
E: Elasticitetsmodul 
f, δ: Deformation 
cos: Cosinus 
sin: Sinus 
tan: Tangens 
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1 INLEDNING 
1.1 Introduktion 

 
Stora Bält-förbindelsen är en bro och tunnelförbindelse för väg- och järnvägstrafik mellan 
öarna Fyn och Själland i Danmark. Likt Öresundsförbindelsen består Stora Bält-förbindelsen 
av en brodel och en tunneldel för järnvägstrafiken. Tunneldelen utgör den östra delen av 
järnvägsförbindelsen. Tunneln är ca 8 km lång och når 75 meter djupt under havsytan. 
 
Tunnelförbindelsen består av två parallella rör för de två motsatta trafikriktningarna. Ungefär 
på ett 100 meters intervall, förbinds dessa två tunnelrör av mindre rör som går tvärsigenom 
rören. På varje sida av dessa mindre rör sitter det brandklassade ståldörrar som fungerar som 
nödutgång. Tanken är att man använder dessa snitt-rör till att evakuera passagerare från ena 
tågtunneln till den andra, vid eventuell brandutveckling i någon av tunnlarna. Innanför dessa 
snitt-rör finns det även elskåp och elektronik utrymmen, för att sköta olika typer av 
driftsystem, bland annat för järnvägstrafiken etc.        
 
Branddörrarna som finns i tunneln idag har nått slutet på sin livslängd och behöver så 
småningom bytas. KISAB har ihop med Semcon tidigare fått uppdraget att byta 
branddörrarna vid Öresundstunneln. Huvudkunden, som i det fallet var den danska staten, var 
nöjda med resultatet enligt Peter Nilsson, regionchef på Semcon sydost. 
Efter det lyckade projektet i Öresund och med tanke på den danska statens efterfråga om en 
ny leverans av branddörrar till Stora Bält, så har KISAB återigen angett sitt önskemål om att 
få uppdraget. Likt Öresund, handlar även detta uppdrag om att tillverka nya dörrar till Stora 
Bält-tunneln. Projektet är i dagsläget i ett offertsstadie. Från Semcons håll har man tagit fram 
två olika koncept på branddörrar, var av det ena konceptet är en enkeldörrslösning. Inga 
tillverkningsritningar har tagits fram då projektet fortfarande ligger på is. I detta 
examensarbete kommer det att endast fokuseras på konceptframtagning för 
dubbeldörrslösning (i enlighet med kravspecifikationen som kunden tagit fram).        

1.2 Syfte 
 

Syftet är att utifrån kravspecifikationen (se bilaga 1) som danska staten ställt samt de 
kundbehov som KISAB ihop med Semcon tagit fram, kunna designa en ny 
branddörrskonstruktion till Tågtunnlarna i Stora Bält. Detta examensarbete kommer att 
exkludera en del punkter (som mestadels berör stegen efter konceptstadiet, d.v.s. steg som 
berör produktionsstadiet) från kravspecifikation och fokusera på att lösa vad man ihop med 
Semcon och KISAB anser är huvudproblem. 
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1.3 Tekniskt problem/Frågeställningar 
 

Är det tekniskt möjligt att konstruera branddörrar till tågtunnlar av rostfritt stål, i form av två 
svängdörrar som inte är beroende av varandra i manövrering och samtidigt uppfylla dessa 
(säkerhets)krav: 
 

• Rök- & brandtätt runt om och mellan dörrarna enligt angivna standarder (se bilaga 1). 
• Står emot ± 6000 Pa i tryck- och sugvågor orsakade av luftvågor från passerande tåg, 

utan att dörrbladet böjer mer än 6 mm per last våg. 
• Inneha en självstängningsfunktion för en dörr som svänger åt båda hållen.     
• Skräddarsydd (d.v.s. med hänsynstagande till ovannämnda problem), kvalitativ och 

monteringsvänlig låskonstruktion. 

1.4 Avgränsningar 
1.4.1 Avgränsning av delar inom design thinking-processen 

 
Med tanke på att denna rapport kommer att avhandla ett produktutvecklingsprojekt som är 
uppdelad i en design thinking process men även mycket rent konstruktionsarbete så kommer 
det att bli en del tydliga och fundamentala avgränsningar i de båda processerna. 
 
De avgränsningar som berör design thinking-processen är gjorda i inspiration- och 
implementeringsstadiet. I inspirationsstadiet läggs det mycket fokus på insamling av 
kundbehovsdata. I detta projekt har det inte varit möjligt att träffa huvud kunden för att utföra 
noggranna behovsanalyser. Även ett studiebesök till tunnlarna med syfte att samla in behov 
genom observationer, har inte varit möjligt. Det har även varit begränsat med möjligheter till 
möten med leverantören KISAB. Dessa avgränsningar har lett en begränsad möjlighet till 
undersökning av kundbehov. Det man istället har utgått från är en kravspecifikationslista från 
kunden, samt en workshop med leverantören (som har mer inblick och erfarenhet av 
uppdraget). Där gick de igenom egna upplevelser och krav på hur de ansåg dörrarna skall 
tillverkas. 
 
De avgränsningar som är gjorda på implementeringsstadiet berör de ekonomiska aspekterna. 
Dessa avgränsningar innebär att man inte gjort några ekonomikalkyler eller 
självkostnadsberäkningar. Med tanke på att mycket fokus har legat på att förenkla och 
simplifiera tidigare design, så är det antaget att enklare konstruktion och montering med 
mindre serviceåtgärder leder till lägre pris. Detta betyder dock inte att slutpriset blir billigare, 
utan med det sagt så har man tagit hänsyn till ekonomiska aspekter (när möjlighet funnits) vid 
konstruktionsstadiet.    
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1.4.2 Dimensionering och konstruktion 
 

Avgränsningar inom konstruktionsprocessen innefattar bland annat att man inte tagit fram 
några tillverkningsritningar. Lite fokus har legat på mindre detaljer som bussningar, lager och 
olika typer av infästningar på detaljnivå. Koncepten är dock uppbyggda efter en tydlig 
tillverkning- och monteringsrelevans. Övriga mindre detaljer som dagens industriteknik 
svarar på har man valt att inte fokusera på att utveckla. Utöver ovannämnda punkter så kan 
fler exempel på detta vara lagring av dörrhandtag, placering av skruvar på mindre detaljer etc. 
 
Det finns även punkter i kravspecifikation som man inte fokuserat på, p.g.a. att dessa punkter 
skall tillämpas i tillverkningsstadiet, exempelvis när det gäller val av brandfärg etc. Även 
punkter som berör utmattningsanalyser avgränsades bort i konstruktionsdelarna 

1.4.3 Hänsynstagande till dimensionering utifrån Europa standarder 
 
I kravspecifikationen var det en del punkter som refererade till diverse standarder. P.g.a. av 
ekonomiska skäl var det inte möjligt att köpa in dessa standarder. Istället utgicks det från 
diverse tolkningar av standarderna på nätet. De standarder som refererade till olika typer av 
produkttester avgränsades också bort då projektet fortfarande är i konceptstadiet.  

1.5 Bakgrund 
1.5.1 Semcons roll och bidrag till projektet 

 
Semcon AB är ett internationellt teknikkonsultföretag som grundandes år 1980. Företaget har 
mer än 2000 anställda som är fördelade på mer än 30 platser i världen. Förutom i Sverige har 
Semcon kontor i Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina och Norge. 
 
Semcons bidrag till detta projekt är att ta fram koncept på olika design- och 
konstruktionsförslag genom CAD-modellering och benchmarking.  

 

1.5.2 Branddörrarna i Stora Bält-tunneln idag 
 
Som det nämndes under introduktionen så är dörrarna som sitter idag gamla och behöver 
bytas. Bytet kommer kräva nya justeringar och omdimensionering i design och konstruktion 
för att matcha kraven som ställs på en nödutgångsport idag. För skribenten har det inte varit 
möjligt att observera och se dörrarna fysiskt för att dels inspireras, men också få kunskap och 
observera behov. Det som har funnits till hands var en bild, en ritning som visar olika 
snittvyer av dörren, samt en ritning på snittvyer av tunneln. Utöver det så hade KISAB bättre 
information om dörrarna då de har sett dörrarna fysiskt. Deras observationer fick skribenten ta 
del av under ett workshopsmöte.  
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1.5.2.1 Komplicerad och någorlunda överdimensionerad låskonstruktion  
 

Dörrarna idag har en väldigt stark låskonstruktion enligt KISAB. Dörrarna allmänt är 
välkonstruerade utifrån hållfasthetssynvinkel och har stått emot påfrestningarna från 
passerande tåg under de åren de har stått där. Man vill dock förenkla designen på den nya 
låskonstruktionen. Det ska ta mindre tid att montera, inneha mindre rörliga delar, vara lättare 
att serva och framförallt uppnå tillräckligt bra hållfasthet för att klara av påfrestningarna från 
passerande tåg. Nackdelarna Semcon har definierat med låskonstruktionen är att det är många 
rörliga delar som beror av varandra. Låssystemet styrs av ett antal länkar och plattor som är 
hoplänkade och som styr handtagsrörelsen till att fälla/skjuta 4 dubbar per dörr. Två som fälls 
in i den andra dörren och två som fälls in uppifrån respektive nerifrån i karmen. 
Problematiken med denna design är: 

 
• Ju fler rörliga delar, desto högre risk för att något går fel. 
• Ovannämnda punkt leder till större sannolikhet till serviceåtgärder 
• Med tanke på att låskonstruktionen är monterad mellan dörrbladen leder detta till 

svårigheter vid serviceåtgärder då hela dörren måste monteras ner för att öppnas och 
för att montören ska komma åt låskonstruktionen. 

• En annan problematik med detta är att man inte kan stoppa in isoleringsmaterial 
mellan dörrbladen då det är detaljer i vägen.  

• Dörren saknar något som trycker tillbaka dubben när dörren är i svängning. Så fort 
man släpper handtaget så fjädras dubbarna utåt. Detta leder till att den nedre dubben 
tar i marken om dörren inte är i låst läge, alltså måste handtaget vara nedtryckt under 
tiden dörren skall manövreras. Detta problem måste man lösa om kraven idag för 
självstängning skall tillämpas. 

Figur 1. Dagens dörrar i Stora Bält-tunneln 
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Ovannämnda punkter är huvudproblemen med de nuvarande dörrarna. Ett hänsynstagande till 
dessa problem är viktiga i en ny design. 
 

 
 
 

1.5.2.2 Dålig tätning runt om dörrarna 
 

Enligt observationer gjorda av KISAB så är tätningen runt om dörrarna dålig. Man har 
problem med att det blåser in mycket damm i utrymmet där man har elskåp och driftsystem. 
Utöver det så finns det utrymmen över och runt om karmen som inte är täta och släpper in luft 
och damm. Dessa öppningar fokuseras det inte på i detta examensarbete, då 
bakgrundsinformationen till dem inte är dokumenterad i problembeskrivningen av kunden. 
Dessa är därför inte inkluderade i designprojektet. 

1.5.2.3 Ingen självstängningsfunktion 
 

Självstängningsfunktion är en av punkterna i kravspecifikationen på de nya dörrarna och som 
inte finns i dem befintliga. Där är varken en dörrstängare, eller något som man kan bygga på 
och inspireras av vid designen av en sådan funktion i de nya dörrarna. Den här punkten har 
varit en tuff utmaningen i detta projekt. Då vanliga dörrstängare inte kan monteras på en 
svängdörr som ska kunna rotera ± 90°.  

 

Figur 2. Ritning med olika snittvyer på den nuvarande dörren 
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1.5.3 Europa standarder 
 

Europa standarder är ett samlingsnamn för standarder i alla möjliga sammanhang där man (i 
det fallet Europa) har kommit överens om ett sätt att tillämpa tekniska specifikationer. I detta 
fall fokuseras det på standarder som berör tillverkning, produktion, testning och design. Ett 
exempel på en standard kan vara en EN-standard för ett specifikt dörrhandtag där allt som 
berör handtaget nämns i den standarden. EN 1125:2008 är ett sådant exempel på en standard 
på krav och testmetoder för ett panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell 
tryckstång. Dessa riktlinjer är oftast frivilliga men många företag refererar till standarder i 
deras kravspecifikationer. Dock kan det vara obligatoriskt att följa en standard om det anges i 
en lagstiftning. Det kan exempelvis handla om säkerhetsaspekter eller miljökrav. (Sis.se, 
2018) 

 

1.6 Teori 
 

1.6.1 Design thinking 
 

Designtänkandet eller ”The design thinking process” på engelska, är en 
problemlösningsmetod där tillvägagångssättet fokuserar på en rad olika aspekter, vissa är 
rationella och andra mer banbrytande. Mänskliga värderingar, prototypframtagning och 
användartestning är några av de områden som Designtänkandet bygger på. Ett annat område 
är co-creation. Det bygger på att utomstående nätverk involveras för generering av idéer och 
utbyte av erfarenheter (Navigator.se, 2018). 
 
Designtänkandet är uppdelad i fyra faser: Initiering, inspiration, idégenerering och 
implementering. Tanken bakom metodiken är att den ska vara en icke-linjär och iterativ 
process inom alla faser. Initieringsstadiet är första fasen där designer kommer i kontakt med 
kund för att tidiga huvudproblem skall identifieras genom att observera och lära om 
användare/produkt. Inspirationsstadiet är nästa fas där tydliga kundbehov fastställs, prEtotype 
på tidiga konceptförslag formas och utvärderas. I idégenereringsstadiet är tanken att 
huvudkoncept formas genom olika idégenreringstekniker. Slutligen innebär 
implementeringssteget att man bygger de slutliga prototypen. Därefter utvärderar man dess 
genomförbarhet och önskvärdhet, utifrån de funktioner som man önskar få besvarade ur sin 
prototyp. Det är som nämnt vanligt att flera iterationer äger rum längs projektets tidslinje 
under dessa fyra faser, vilket leder till nya projektriktningar. (Brown, 2008). 
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1.6.2 Prototypframtagning 
 

I boken Produktutveckling - Konstruktion och design, nämner författaren att en prototyp är en 
approximation av en produkt. Där prototypen kan ha flera syften och komma i olika former. 
En prototyp kan exempelvis användas för visuella syften för att bland annat visa budskap och 
vara kommunikativ. Tabellen nedan visar en uppdelning på olika typer av prototyper. (Ulrich 
och Eppinger, 2014). 

 
Tabell 1. Uppdelning av olika typer av prototyper 
Typ av Prototyp Syfte Beskrivning 
Fysisk Fysisk modell, går att ta på. Skall vara materiell och visa 

på form. Exempel på sådana 
prototyper är de framtagna 
genom 3D utskrift. 

Analytisk Visas visuellt Kan vara en CAD-modell eller 
en simulering 

Omfattande Inneha stor mängd av alla 
funktioner. Den skall vara 
nästintill en färdig produkt 

En sådan typ av prototyp kan 
vara en färdig produkt som ett 
företag tar fram, för att testa 
innan man påbörjar en 
serieproduktion. 

Specialiserad  Behöver inte visa alla 
funktioner. Kan endast vara en 
prototyp som visar på en 
delfunktion 

Tanken med den typen av 
prototyp är att man undersöker 
en funktion. Det kan vara 
formen på en produkt man vill 
ta fram för att optimera, eller 
någon typ av rotationsfunktion 
som man vill testa. Det kan 
även vara att man testar att 
bygga en prototyp för att 
undersöka storlek. 

 

1.6.2.1 Skillnaden mellan PrEtotype och Prototyp 
 

PrEtotype är ett begrepp som används i produktutvecklingssammanhang. PrEtotype innebär 
kort och gott att det är ett tidigt stadie av en prototyp. PrEtotypes formas oftast när man 
fortfarande är i inspirationsstadiet, där man vill forma sina tidiga idéer och konceptförslag. 
Detta för att dels utöka sin förståelse för kundbehoven och problemformuleringen, men även 
för att starta en plattform av idéer och förståelse. En plattform som kan vara nyttig inför nästa 
steg i design thinking, där klara koncept skall tas fram. Exempel på prEtotype kan vara enkla 
skisser och handritningar, eller mindre modeller av kartong och papper. En prEtotype kan 
liknas med en specialiserad prototyp som beskrivs i sista raden av tabellen i förra stycket 
(1.6.2). Dock är en prEtotype en aning mindre komplex. (Bertoni, 2017).  
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1.6.2.2 Viktiga prototypsyften 
 

Förutom att förmedla budskap och visa på funktioner så är prototyper även bra för att visa fel 
och skavanker som är svåra att upptäcka genom visuella modeller. Idag finns det väldigt 
avancerade datorprogram som kan räkna och modulera fram olika typer av spänning- och 
deformationspunkter för olika modeller av olika material. Detta behöver inte alltid stämma i 
verkligheten då andra parametrar kan vara avgörande och svårare att upptäcka visuellt. Därför 
är det bra att ha en prototyp som man kan göra fysiska tester på. 

 
I design thinking fokuserar man mycket på den mänskliga värderingen och 
användarvänlighet. Ur detta perspektiv är ett av prototypens främsta syften att man kan 
genomföra användartester. Det kan vara ergonomin man testar eller känslan som en användare 
får genom at använda prototypen. Det finns olika sätt och parametrar att mäta känsla och 
kundnöjdhet inom design thniking, Prototypen ser då till att den känslan upplevs för att sedan 
registreras.  Ett exempel på detta är  
Jeff Hawkins (Chef för företaget Palm, som utvecklade de tidiga handdatorerna GRiDPad) 
prototyptest. GRidPad var under 1980-talet ett konstverk ur ett ingenjörsperspektiv, dock 
gjorde handdatorn ett misslyckande på grund av dennes storlek. Det Hawkins gjorde var att 
han sågade upp en träbit som skulle illustrera storleken av den nya versionen GRiDPad.  Han 
bar träbiten i skjortfickan under några månader för att sätta sig i ett användarperspektiv och 
verkligen uppleva känsla och ergonomi på en ny produkt innan den lanseras. Med detta 
exempel får man förklarat att en prototyp kan ha olika syften och se väldigt olika ut beroende 
på vad det är man vill testa eller visa. (Oldcomputers.net, 2017) 
 

 
Figur 3. En GRiDPad. Källa: http://oldcomputers.net/gridpad.html 
 

1.6.2.3 3D utskrift 
 

I detta projekt har de flesta prototyperna tillverkats genom friformframställning. Genom att 
skapa 3D-modeller i programmet Autodesk Inventor så kan man överföra modellen till en 
apparat som skriver ut modellen i 3D form. Denna apparat eller anordning kallas för 3D-
skrivare och fungerar genom att följa ett tredimensionellt koordinatsystem för de modeller 
som den ska skriva ut. 3D-skrivaren som användes i detta projekt heter Ultimaker. Genom att 
placera en eller flera modeller i Ultimakers egna datorprogram Cura så kan användaren själv 
styra i vilken placering modellen skall skrivas och i vilken skala. Där finns även fler 
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delfunktioner som man kan välja beroende på behov. Sådana funktioner kan vara val av hur 
massiv modellen skall vara, vart man vill sätta stödmaterial till sin modell etc. 

 
Materialet som användes var PLA plast. Materialet kommer i stora rullar som monteras i 
skrivarens baksida, där ena änden av plasttråden placeras in i skrivpistolen. När skrivaren 
startas så värms pistolen upp och plasten smälter. Detta möjliggör att utskriften kan startas 
igång. 

 

 
Figur 4. En Ultimaker-skrivare under utskriftsprocess. Källa: http://webteknik.se/3d-skrivare/  
 

 
Figur 5. Cura modell, placering och skalning av modell i programmet Cura. Källa: 
http://makerfun3d.com/first-print-slicing-dicing/cura 
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1.6.3 ISO 834 brandkurva 
 

Under punkt 4 i kravspecifikationen (Bilaga 1) anges det att dörren skall konstrueras emot 
ISO 834 brandkurva. Denna brandkurva är enligt RISE, en testkurva som en konstruktions 
brandmotstånd kan testas emot. Denna kurva kallas för standardkurva och representerar en 
brandutveckling under en viss tid. I kravspecifikationen står det att dörren skall testas mot 
T90, det betyder att tiden dörren skall utsättas för testet är 90 minuter. 
 

 

  
 
Som det står högst upp i figur 6, temperaturen som man ska testa emot anges av följande 
ekvation: T = 20 + 345 * log(8t + 1). Där ”T” står för temperatur och ”t” för tid. 
Temperaturen vid 90 minuter kan utläsas till 1006° C. Där är även en annan beteckning som 
står under samma krav, EI2. Det innebär att dörren har ett krav på en integritet. Integriteten 
”E” innebär att dörren inte ska läcka heta gaser och lågor, till den graden att det kan antändas 
annat material på andra sidan dörren. Bokstaven ”I” innebär att dörrens isolering skall se till 
att dörren inte skall överskrida en viss temperatur. Siffran ”2” innebär att i dörrens ”kalla 
sida” får temperaturen max stiga till 140° C och på enstaka punkter får det stiga till 180° C. 
(Torterolo & RE, n.d.) 
 

1.6.4 Värmeflöde genom plan vägg 
 

För att dimensionera rätt tjocklek på dörren så krävs det att man vet ca hur tjock isolering man 
behöver. Det är viktigt att påpeka att i industrin så går man oftast efter erfarenhet och tidigare 
tester enligt Semcon. Teorin för detta ämne är väldigt svår att tillämpa i praktiken. Enligt 

Figur 6. ISO 834 tid- och temperaturkurva Källa: https://www.promat-
tunnel.com/en/advices/fire-protection/fire%20curves 
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Claes Hedberg, professor vid maskininstitutionen på Blekinge tekniska högskola, så kan yttre 
påverkan av annat innehåll i tunneln spela stor roll i att teorin nästintill är omöjlig att tillämpa. 
Detta om man inte har exakta värden på alla typer av material som finns i tunneln och vad de 
har för värmeledningsförmåga och värmeövergångskoefficienter. Eftersom energin aldrig 
försvinner utan bara omvandlas så är det viktigt att veta vart den tar vägen. 
 
Isoleringsmaterial brukar ha något som kallas lambdavärde, eller värmeledningstal. 
Ekvationen för värmeledningsförmåga ser man på figur 7. 

 

 
Figur 7. Värmeledningsparametrar. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmelednin
gsf%C3%B6rm%C3%A5ga  
  
Med tanke på att Tvärsnittsarean är känd (dörrens tvärsnittsarea) och även 
temperaturskillnaden är känd, utifrån vad standarden anger att dörren skall testas emot, se 
(1.6.3), så är det tre parametrar kvar. Det som behöver uppskattas är tjockleken på dörren 
samt vilken isolering man kan tänka sig använda. I marknaden är det väldigt vanligt att väggar 
och dörrar isoleras av mineralull eller stenull som har ett lambdavärde på 0,037 W/mK. Så om 
man antar det lambdavärdet, så är det effekten kvar som är en okänd variabel. Det är här 
teorin blir väldigt svår at ta reda på samt tillämpa då felmarginalerna är radikala. I denna 
rapport beskrivs en teori för hur man kan lösa detta problem teoretiskt. (Wekla.com, 2015) 
 
Då effekten inte förändras så kan man anta att effekten som kommer in från den varma sidan, 
är den samma som effekten som kommer ut från den kalla sidan dörren, samma effekt 
kommer att passera till en punkt där man har rumstemperatur igen. Värmetransport kan ske 
genom ledning, strålning eller konvektion. Värmeflöde genom en plan vägg sker genom 
ledning och konvektion. Konvektion är ett djupt fenomen som man inte kommer att gå 
detaljerat in i, i denna rapport. Dock är det viktigt att nämna att konvektion är det 
värmeutbytet som uppstår då en gas eller en vätska strömmar förbi en yta. Värmeutbytet sker 
mellan två olika medier och denna typ av värmeöverföring är väldigt beroende av 
lufthastighet. Därav talar man om två typer av konvektion, tvingad konvektion och 
egenkonvektion. Tvingad konvektion kan vara då man ökar strömningshastigheten genom en 
fläkt. Det är något man gör om man vill uppnå en bättre värmeledning. Så för att räkna på 
konvektion så krävs det att man vet hur luften strömmar just i den tunneln vid den tidpunkten 
av branden. Utöver det så måste man veta vilka medier det är som tar upp effekten som Claes 
Hedberg nämnde. Det går inte att i verkligheten anta att man har endast två medier där 
värmen passerar igenom. I denna teori kommer man dock att begränsa sig till isoleringsmediet 
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och luftmediet. Man tar inte hänsyn till den värmen som passerar stålet i dörrbladet, då stål 
har hög ledningsförmåga och kommer värmas upp på en gång. Man tar inte heller hänsyn till 
annat material runt om i tunneln. Värmeövergångskoefficienter/tal (α) för luft under olika 
tillstånd kommer att tas från tabell tagen från en termodynamikföreläsning i Uppsala 
universitet. Funktionen för k-värdet (markerat i rött i figur 8) fås av denna ekvation (αv och αk 
betecknar α för den varma respektive kalla sidan): (Energihandboken.se, n.d) 

 

 
 
I tabellen till höger i figur 8 är α-värdet för turbulent rörströmning av atmosfärluft markerat. I 
denna teori har skribenten valt två olika α-värden för den varma respektive den kalla sidan. 
De värden som valdes är 15 respektive 50 W/m2K. Återigen behöver det tilläggas att dessa 
värden är tagna med väldigt hög sannolikhet för en stor felmarginal.  
 

  

 
 

1.6.5 Luft och röktätning, klass S200  
 

Under punkt 5 i kravspecifikation (Bilaga 1) anges det att dörrarna skall vara luft- och rök täta 
enligt standarden S200. Detta innebär att maximal läckagenivå inte får överskrida 30 m3/h för 
pardörrar. Testet sker vid en temperatur på 200°C och en tryckskillnad på 50 Pa. 
(Hallbergs.se, 2017)  

Figur 8. Kort beskrivning av konvektion samt en tabell för olika α- 
värden. Källa: Uppsala universitet 
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1.6.5.1 Teoretiska beräkningsmodeller 
 

Just i detta fall där man ska uppskatta läckagenivå av luftflöde genom springor, är det svårt att 
göra noggranna matematiska beräkningar kring. Det finns en modell som lämpar sig till 
beräkning av luftflöden i en fyrkantig kanal. Denna modell är närmast att komma (då springan 
har en kvadratisk form) för att skapa en matematisk förståelse för hur tätt dörrkonstruktionen 
förväntas att vara. Det görs genom bestämning av maximal storlek på springor mellan dörr 
och karm. Med hjälp av Bernoullis ekvation inom fluidmekanik för friktionsfri strömning 
kunde det fastställas ett teoretiskt värde på hur stor area en springa maximalt får ha. Trots att 
ekvationerna är till för att räkna på fyrkantiga kanaler så har man valt att testa denna modell. 
Enligt professor Claes Hedberg är även denna modell väldigt svår att tillämpa praktiskt på 
små springor då luftens hastighet bromsas och flödet in genom springan minskas, jämfört med 
vad som anges för stora luftkanaler. 

 
Följande ekvationer är tagna från ett företag som tillverkar fläktar, vid namnet Åkerstedts 
Verkstads AB. Ekvationerna är härledda från Bernoullis ekvationer: 

 
Första ekvationen är förhållandet mellan flöde, yta och hastighet: 
 

 
 
Andra ekvationen är den som ska gälla för fyrkantiga kanalsnitt: 
 

 
 

Följande är de parametrar som är kända respektive de man behöver ta reda på: 
 

 
På så sätt har man två ekvationer och två okända variabler vilket innebär att denna ekvation 
går att lösa med det data man har. 
 

 
 

Detta ger att v ≈ 9,13 m/s och A ≈ 909 mm2. Denna area ger en kvadrat med sidolängd 30 mm 
per sida. En väldigt liten area vilket innebär teoretiskt att dörrens alla kanter skall vara fullt 
täta mot karmen. Som det skrevs tidigare så är denna teori svår att tillämpa på mindre ytor där 
luftens hastighet bromsas av ytorna över och under springan. Dock ger denna teori en 
förståelse för standarden matematiskt.   
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1.6.5.2 Teoretiska dimensioneringsmodeller 
 

Förutom matematiska modeller, så är även utformning av kanter och hörn av betydelse för 
inbromsning av luftflöde. Eftersom q = v*A så kommer minskning av hastigheten leda till att 
arean tillåts vara större och ändå inte överskrida strömningsflöde q. 
 

 
Figur 9. Förhållande mellan motstånd och hastighet. Källa: http://www.stallfakta.se/ventilati
onskanaler-i-stallar/ 
 

 
Figur 10. Olika typer av kantutformningar i kanaler i förhållande till hastighetsmotstånd. 
Källa: http://www.stallfakta.se/ventilationskanaler-i-stallar/ 
 
 
Semcon och KISAB hade idéer om att skapa någon typ av labyrinttätning som bromsar den 
kraftiga luftvågen som orsakas av passerande tåg i tunneln. Alltså att man bygger upp en 
labyrinttätning mellan de två dörrarna och mellan dörrar och karm. På så sätt kommer luften 
inte kunna passera rakt igenom springan. Utan vågen kommer att krocka i en labyrint och 
tappa en stor del av sin energi och fart. 

http://www.stallfakta.se/ventilationskanaler-i-stallar/
http://www.stallfakta.se/ventilationskanaler-i-stallar/
http://www.stallfakta.se/ventilationskanaler-i-stallar/
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2 METOD 
2.1 Designprocess 
2.1.1 Initiering 
 
Viktigaste syftet i initieringsfasen är att designern lär känner kunden och dess verksamhet. 
Man skapar ett kontaktband där man introducerar sina kunskaper, förväntningar på varandra, 
förväntningar från en eventuell tredje part, deadlines och allmänna administrativa frågor. Det 
andra syftet är självklart att man introducerar projektet från kundens håll. Samt att designern 
skall kunna ta detta tillfälle och ta reda på mycket fakta, behov, data och erfarenheter som kan 
driva detta projekt.    

2.1.1.1 Planering och problemnedbrytning 
 
Projektets omfattning krävde att projektet skulle brytas ned till mindre specifika delproblem. 
På grund av de varierande kundbehoven och krav som begrep olika ämnesområden, så 
innebar detta att en tydlig uppdelning behövdes göras med avseende på tid. Det innebar att 
man skulle följa en typ av GANT-schema där man fokuserar på varje delproblem för sig. Man 
delar upp de kundbehoven och kraven som hör ihop i ett stadie och bygger på så sätt flera 
stadier som man sedan arbetar sig igenom. Ulriech och Eppinger (2014) anger i kapitlet om 
konceptgenerering, att en teknik som är användbar vid problemnedbrytning, är att man efter 
nedbrytningen fokuserar det inledande arbetet på de viktiga delproblemen. För att sedan ta itu 
med de mindre komplexa problemen. Så var fallet i detta projekt då skribenten började med 
låsmekanism och självstängning, då dessa två delproblem upplevdes vara de tuffaste i början.  
 
Att ha en strukturell uppdelning innebär inte att gränserna är radikala. Tvärtom handlar detta 
om en balansfråga då behoven (alla eller några) hör ihop med varandra och behöver 
överensstämma. Så som det skrevs under avsnitt 1.6.1 så är design thinking en icke-linjär och 
iterativ process där designern behöver röra sig mellan de olika stadierna icke linjärt. Detta för 
att förbereda inför nästa hinder i nästa problem och säkerställa att man inte behöver riva ner 
ett arbete i ett delproblem, p.g.a. risk för krock. Det är även bra att hoppa mellan 
delproblemen för att hämta idéer och kreativa lösningar från tidigare eller senare delproblem 
som går att tillämpa på nuvarande delproblem. Denna typ av utvecklingsmetod kan liknas 
med en spiral process där utvecklaren rör sig mellan faserna i slingor där man börjar med 
första fasen och avslutar med fjärde, sedan börja om på första igen. Detta kan handla om att 
röra sig mellan design faserna men även genom delproblemen. De fasen man rör sig mellan är 
identifiering, design, konstruktion och utvärdering. Vid identifieringen så gör sig designern 
införstådd på problematik och krav för att sedan gå vidare till designsteget, där man jobbar 
med konceptframtagning. I nästa steg bygger man förslagen med logisk struktur (Exempelvis 
genom prEtotypes eller prototypes). I sista steget utvärderar man sitt resultat, sedan startar 
man om. 
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Figure 11. Spiral process. Källa: https://eternalsunshineoftheismind.wordpress.com/2013/02/
26/spiral-model/ 
 

2.1.1.2 Interaktionsmöte med uppdragsgivare 
 

Interaktionsmötet hölls ihop med mekanikkonstruktören Björn-
Åke Andersson och Regionchef på Semcon sydost Peter Nilsson. Björn-Åke är konsulten från 
Semcon som har jobbat med det här uppdraget och ihop med KISAB tagit fram två olika 
konceptförslag på branddörrar till Stora Bält. Följande ämnen diskuterades under 
interaktionsmötet:  

 
• Projektets omfattning.  
• Förväntade resultat av examensarbetet.  
• Svårigheterna de mötte vid deras konceptframtagning  
• Genomgång av de befintliga dörrarna och deras problematik 
• Genomgång av huvudkundens kravspecifikation 
• Genomgång av Semcons och KISAB:s behovsförslag 
 

Detta möte inklusive material och data från mötet innebar en bra grund av problemförståelse 
för skribenten.  

 

https://eternalsunshineoftheismind.wordpress.com/2013/02/26/spiral-model/
https://eternalsunshineoftheismind.wordpress.com/2013/02/26/spiral-model/
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2.1.2 Inspiration 

2.1.2.1 Observationer av kundbehov från interaktionsmötet 
 

Observationer av behov är en radikal metod inom produktutveckling i främst 
inspirationsstadiet. Observationer kan samlas genom olika sätt. Det kan exempelvis vara 
genom samtal med experter, intervjuer med användare, observationer av vardagliga lösningar 
i liknande produktmiljöer och observationer av teknik i andra branscher och miljöer. Främsta 
syftet med observationer är att samla kundbehov samt skapa ett kreativt tankeflöde för 
lösningar. De kundbehoven som observerades under interaktionsmötet och som inte angavs i 
kravspecifikationen är följande: 

 
• En ny låskonstruktion med tre syften: Enkelhet i design, ekonomisk relevans och 

kvalité 
• Utöver S200 tätningsklassen, så fanns det ett behov enligt Semcon att man bromsar 

luftflödet som orsakas av passerande tåg i vardaglig drift. Då man enligt KISAB hade 
observerat att dessa kraftiga luftvågor orsakar att det tränger in damm och smuts 
genom dörren. 

2.1.2.2 Observationer av dellösningar i vardaglig miljö 
 

Dörrar är ingen sällsynt produkt och finns i vardagslivet i alla platser man befinner sig i. Vid 
arbetet av detta projekt så har skribenten observerat flertalet dörrar som man stöter på i 
vardagen. Alltifrån vanliga lägenhetsdörrar till större branddörrar i gallerior, även stora 
grindar. Andra saker som observerades mycket var många typer av dörrstängare och olika sätt 
att täta dörrar. Dessa observationer ledde till ett skapande av förståelse och ett kreativt 
tänkesätt.   

2.1.2.3 Observationer av nya behov och förfining av koncept efter workshopsmöte 
med kund 

 
Ca fyra veckor in i projektet bokades det ett workshopsmöte mellan Semcon och KISAB där 
skribenten fick presentera åstadkomna resultat på dellösningar. Tanken var att KISAB skulle 
komma med feedback och önskemål utifrån de åstadkomna lösningarna. De fick möjlighet att 
dirigera arbetsgången utifrån deras erfarenhet och observationer av dörrarna. Utöver det så 
hade parterna en diskussion där man delade med sig av idéer och tankar. KISAB är egentligen 
Semcons kund då projektet har konsulterats ut till Semcon. Dock har de båda företagen jobbat 
i team och lösningarna har varit ömsesidiga. Fördelarna med denna typ av workshops är att 
man som designer får ta del av nyttig erfarenhet, men även få en tanke om hur kunden tänker. 
En annan sak som var nyttig var att skribenten fick ta del av KISAB:s observationer av 
dörrarna samt deras erfarenhet från tillverkningen av Öresundsdörrarna. Utöver att man får 
reda på kundens tankebanor samt att man tar reda på flera behov, så ökar detta även det 
kreativa flödet då fler idéer diskuteras. 
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Mötet dokumenterades i ett mötesprotokoll. De främsta behoven som observerades var 
följande: 
 

• För servicesyfte och för att få plats med isolering så vill KISAB att man flyttar ut 
låskonstruktionen och monterar den på dörrbladet. 

• Montering av ny kassett sker via svetsning på den gamla karmen. I den nedre sidan har 
man inte möjlighet att gräva in U-profil (som var initialtanken), utan det får vara ett 
plattjärn och en tröskel istället.       

 
Utöver dessa behov så hade KISAB synpunkter på initial designen som togs fram av 
skribenten ihop med Semcon. Dessa synpunkter går man mer in på i resultatdelen.     

2.1.2.4 Benchmarking och techwatching 
 

Benchmarking är ett viktigt verktyg i inspirationsstadiet. Det gjordes mest genom 
internetsökning och katalogsökning på övriga företags tekniska lösningar. Det som studerades 
var olika sätt för självstängning, tätningar och olika tätningstekniker. Allt studeras väldigt 
noga genom att titta på lösningar framtagna av områdesspecialister. I samband med 
utveckling av självstängningsfunktion studerades en rad olika fjädertyper och 
användningsområden för dessa. En sådan förståelse var mycket viktig vid en dimensionering 
av en fjädrande självstängning. Huvudsyftet med benchmarkingen i detta projekt var att lära 
sig tekniker från konkurrenter för att hitta lösningar för samma eller andra delproblem i 
projektet. Ett exempel på detta är konceptet för tätning (som kommer att presenteras under 
resultatet) där tekniken som hittades genom benchmarking var till för tätning mellan dörr och 
tröskel. Skribenten använde samma koncept men till andra områden som behövde tätas. 
(Bertoni, 2017) 
 

 
Figur 12. Beskrivning av benchmarking Teknik. Källa: https://bohatala.com/benchmarking-
in-tqm-with-examples/ 
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2.1.3 Idégenerering 

2.1.3.1 Workshopsaktiviteter och brainstorming med erfarna konstruktörer på 
Semcons kontor  

 
Idégenerering är en process som finns med under hela produktutvecklingsprocessen. Så som 
det nämndes tidigare i rapporten så är Design thinking en icke linjär process där 
produktutvecklaren rör sig mellan alla steg på ett iterativt sätt. I detta projekt började 
idégenereringen redan vid interaktionsmötet där olika lösningar och idéer diskuterades. Alla 
observationer bidrog till att ett större flöde av idéer skapades. Möte med experter och 
benchmarking bidrog med likadant. Dock är det alltid bra att kunna använda sig av olika 
tekniker för idégenerering för att undvika att hamna i en låst tankebana. 

 
I detta projekt hade skribenten olika typer av workshopsaktiviteter ihop med två mycket 
erfarna konstruktörer på Semcons kontor. Dessa aktiviteter gjordes för att generera idéer till 
delproblemen därav gjordes det flera gånger under projektets gång.  Aktiviteterna kunde göras 
på olika sätt. Det kunde vara vanliga diskussioner vid kontorsborden. Mest vanligt var det då 
man diskuterade olika typer av idéer vid fikapauserna eller under lunchen. På så sätt befann 
man sig mer under avslappnade miljöer. Idéerna begränsades inte av tekniska förmågor utan 
det tilläts att man diskuterade radikala idéer som inte hade någon relevans. Den typen av 
idégenerering kallas för brainstorming där inga idéer är dumma samt ju fler idéer desto bättre. 

 
Brainstormingsaktiviteter gjordes även med andra ej insatta människor som inte hade med 
projektet att göra. Syftet var att få in ännu mer radikala idéer för att det kunde lätt hända att 
man som designer blev låst i sitt tankesätt.     

2.1.3.2 ”PrEtotypes”, skisser och tidiga konceptförslag på dellösningar. 
 

Många av idéerna som ansågs vara relevanta skissades eller modellerades upp på Inventor. 
Genom att skissa och rita upp modeller genereras det fler idéer, då bilden blir tydligare och 
visuell. För utvecklaren själv men även för arbetsteamet. På så sätt växer det möjligheter för 
tillägg av fler detaljer eller förändringar. Detta kan leda till att fler idéer växer fram som 
tillslut kan bli helt annorlunda från grundidén men mer välutvecklat.  
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Figur 13. Exempel på tidig prEtotype på gångjärn, ett cylinderhus som glider runt en tapp, 
ger möjlighet till att använda rotationsrörelsen till andra delfunktioner 
 

 
Figur 14. Tidiga idéer på utnyttjande av dörrens rotationsrörelse för självstängning, där av 
design av gångjärn. 
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2.1.4 Implementering i from av prototypframtagning på dellösningar 
 

Sista steget i Design thinking processen är implementeringsfasen. I denna fas skall man knyta 
ihop säcken och hitta relevansen i sina koncept och bygga upp koncepten utifrån en verklig 
basis. I nästa kapitel kommer man gå djupare in på verkliga delar som berör konstruktionen. 
Det är vanligt att man i denna fas gör konstandskalkyler för sina slutkoncept så att kunden får 
en bild av lönsamheten. Utvecklade och färdiga prototyper för visning av funktioner, design 
eller storlek är ett viktigt moment i denna fas.  När det gäller prototyptillverkningen så är det 
viktigt att designern ställer denna fråga till sig själv: ”Have you focused on building the right 
”it”, rather than building ”it” right?”. (Bertoni, 2017). 
 
I detta projekt har man avgränsat denna fas då man inte gjort några kostnadskalkyler. Istället 
lades all fokus på att ta fram fysiska, analytiska och specialiserade prototyper. De fysiska 
prototyperna togs fram via 3D utskrifter i mindre skalor. Utskrifterna skrevs ut del för del och 
via bearbetning (borrning, skruvning, limning, slipning, fjädring etc.) skapades det fysiska 
och specialiserade prototyper.   

 

2.2 Konstruktionsprocess  
 

Utöver Designprocessen så hade detta projekt en annan metodik i from av en 
konstruktionsprocess. Under denna process utvecklades konceptförslagen till verkliga 
modeller som byggde på en tillverkningsrelevans. Då detta projekt är i en tidig fas i 
förhållande till slutprodukt och serieproduktion, så fokuserades det inte på att konstruera alla 
detaljer på skruvnivå. Utan det hittades en balans mellan konstruktion och design.  

 

2.2.1 Konstruktion av dörramar och karm utifrån existerande balkar 
och plåtar med standardiserade mått 

 
Dörramar och karm konstruerades av rostfria stålbalkar. Profilerna som användes följde 
följande standarder, SS 212 830 (Rektangulära profiler, VKR), SS EN 10305–1 (Cirkulera 
profiler), SS 212 725 (U-profiler), SS EN 10 059 (Varmvalsade kvadratiska solida stänger), 
SS EN 10092–1-B (Varmvalsad plattjärn med halvrundande kanter). Dörrblad konstruerades 
av plåt med standardiserade dimensioner.  
 
Ritningarna på Inventor gjordes med funktionen ”Insert Frame”, Där valet av Balkar gjordes 
av Inventors standardsbibliotek.  
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Figur 15. Konstruktionsbalkar och rör som användes vid konstruktion av Dörr och karm 
ramar  

 

2.2.2 Konstruktion med hänsynstagande till tillverkningsrelevans 
 

Enligt Ulrich och Eppinger (2014) kan vissa komponenter bli mycket dyra att konstruera, om 
inte konstruktören är medveten om den fysiska och ekonomiska kapaciteten av varje 
tillverkningsmetod. Exempelvis kan en konstruktör dimensionera mycket snäva toleranser och 
radier, av ren omedvetenhet för svårigheten att nå dessa toleranser tillverkningsmässigt. Dessa 
dimensioner behöver alltså inte ha en direkt påverkan på funktion, utan går att omkonstruera 
rätt och behålla samma funktionalitet. På så sätt blir det mildare för firman att producera 
komponenten kostnadseffektivt. För att undvika dessa typer av misstag krävs det att 
konstruktören har bra kännedom om vilka tillverkningsmetoder den tillverkande firman 
använder, samt att man har en ekonomisk insikt i ämnet. I detta projekt är skribenten ingen 
erfaren konstruktör. Denna problematik löstes med hjälp och tips av Semcons erfarna 
konstruktörer vid konstruktionens alla stadier.  
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Under konstruktionens alla stadier försökte man att konstruera efter standardiserade profiler 
och med en tillverkningsrelevans. Med tillverkningsrelevans menas det att alla komponenter 
som konstrueras skall vara möjliga att bygga upp genom värmebearbetning, svetsning och 
skärande bearbetning.  

   

2.2.3 Hållfasthetsberäkningar utifrån statiska lastfall 
 
Dörrens ramstruktur dimensionerades mot böjning, Storlek på balkar och plåtar valdes efter 
det. Under punkt tio och elva i kravspecifikationen (Bilaga 1) anges det att dörrens 
konstruktion skall dimensioneras mot statiska lastfall orsakade av passerande tåg. (egentligen 
är lastfallet dynamiskt, men värdet som är angivet är omräknat till statisk last). Lasten som 
dörren skall stå emot är ± 6000 Pa. Utöver det får dörrbladens deformation inte överstiga ± 6 
mm. Dörrarnas fyra hörn sattes som stödpunkter vid dimensioneringen av varje enstaka balk. 
Låsdubbarna är i verkligheten inte placerade exakt ute i hörnet. Därav gjordes en 
lastfallanalys på den fria delen av dörren (efter låsdubbarna) för att undersöka och verifiera att 
deformationen är minimal. På så sätt kunde man anta att stödreaktionen kunde sättas enda ut 
på dörrkanterna. 

 
Stödbalkarna som gick genom dörrens snitt, dimensionerades utifrån att deras stödpunkter 
sitter vid respektive infästning. 
 

 
Figur 16. Den fria delen av dörren  
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2.2.4 FEM simuleringar för verifiering i programmet Autodesk 
Nastran 

 
För att verifiera handberäkningarna för de statiska lastfall och dimensionering av dörrens 
ramstruktur mot böjning, så gjordes FEM simuleringar i programmet Autodesk Nastran. 
Utöver verifiering så var syftet att undersöka hur lasten kommer att påverka konstruktionen 
som en enhet. Maxspänningar och deformationer skulle bestämmas. 

 
På grund av att CAD-modellerna ritades med framing funktionen så kunde inte Autodesk 
Nastran läsa filerna p.g.a. tekniska förhinder. I Autodesk Nastran finns en funktion för FEM 
analys på Framedetaljer. Funktionen heter ”Idealization”. Där väljer man vilken typ av 
element. I detta fall valdes ”Line element” vilket innebär att programmet skall undersöka 
linjer som föreställer balkar. För att detta ska vara möjligt krävdes det att en ny 
tvådimensionell ritning på dörrstrukturen skall göras. Genom att rita dörren i form av linjer, 
där varje linje föreställer en balk. Efter att element typ valts till linje element så krävdes det 
att man anger vilken linje element typ man vill undersöka. Typen som valdes var balkar. I 
steget efter valdes material. Sedan valdes vilket tvärsnitt (balk typ) man ville undersöka, där 
måttsätter man storlek och tjocklek på respektive balk.  

 
När man har valt geometrierna så placerar man ut de påverkande krafterna. Med tanke på att 
dörrens struktur kommer att täckas av en fyrkantig plåt så kommer trycket att fördela sig på 
samtliga balkar. Som säkerhetsåtgärd löstes kraften som verkar på hela dörrbladet och 
placerades som en utbred last på varje enskild balk. Alltså multiplicerades trycket med arean 
på dörrbladet för att få ut den kraft som verkar på hela dörrarean varje gång ett tåg passerar.  
 
I nästa steg placerades randvillkoren ut. I detta steg är det viktigt att man sätter ut 
randvillkoren så likt verkligheten som möjligt. Därav sattes det fria rotationsleder i samtliga 
led, samt att man satte ut stödreaktioner också. 
 
För att kunna FEM analysera en modell krävs det att man delar upp sin modell i mindre 
geometrier (Mesh) och ange hur noga elementtäthet man vill ha. För att resultatet skall bli 
tillfredställande krävs det att Meshen görs noggrant med fin elementtäthet vid 
infästningspunkterna (I detta projektets fall). Slutligen kör man simuleringen och utvärderar 
sitt resultat, i det fallet maxspänningar och deformationer. 
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Figur 17. Stöd- och rotationspunkter, gångjärnssida 
 

 
Figur 18.  Stöd- och rotationspunkter, Låsdubb 
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Figur 19. Val och måttsättning av balkprofil för gångjärn 
 

 
Figur 20. Val och måttsättning av balkprofil för ramverk 
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Figur 21. Val och måttsättning av balkprofiler för stödbalkar 

     

2.2.5 Modellframtagningar genom CAD programmet Autodesk 
Inventor Professional  

 
All modellering, visuell prototypframtagning, visuell prEtotype framtagning, hopsättning och 
visuell testning av detaljer gjordes på programmet Autodesk Inventor. Semcons konstruktörer 
jobbar med programmet SolidWorks. Med anledning av skribentens goda kunskaper inom 
programmet Inventor så valdes detta program som arbetsverktyg för 3D modellering. 

 

2.2.6 Beräkning av värmetransport och val av isoleringsmaterial 
 
Under teoridelen beskrevs korta teorier om värmetransport och värmeledning. Under denna 
del kommer det att visas hur man har uppskattat tjocklek med ett hänsynstagande till 
värmetransport teoretiskt. Isoleringsmaterial valdes till mineralull eller stenull, både sorter har 
samma lambda värde 0,037 W/mK. Det var effektvärdet som var okänt. Eftersom energi inte 
försvinner, så antogs det att energin bevarades och transporterades utan energiförluster till 
omgivningen (Praktiskt är det omöjligt att anta detta). Tjockleken Δx härledes ur dessa två 
effektekvationer: 
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Efter insättning av följande värden: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Erhålls Δx ≈ 0,023 m = 23 mm. 
Ett ganska rimligt värde med tanke på alla antaganden. Multiplicerar man det värdet mot en 
säkerhetsfaktor 3 får man 23 * 3 = 69 mm. De gamla dörrarna hade en tjocklek på ca 80 mm, 
så det värdet låter rimligt. 
 

 
Figur 22. En bild på värmetransporten. Antagandet är att temperaturen är 20° C precis vid 
den andra tunneldörren som leder till den andra tunneln. 
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2.2.7 Dimensionering av självstängningsfunktion  
 

Dimensioneringen av självstängningsfunktionen hade mycket koppling till punkt åtta i 
kravspecifikationen, där det anges att dörrens öppningskraft inte får överstiga 200 N. Detta 
krav är svårt att räkna på teoretiskt då många faktorer spelar roll, som friktionen i gångjärnet, 
dörrens egenvikt och tröghetsmoment, en eventuell självstängare som tar emot eller med 
vilken acceleration dörren öppnas. En dynamisk friläggning hade varit rätt att göra för att ta 
hänsyn till dörrens tröghetsmoment (ƩM = J * (dω/dt)). Då en lämplig vinkelacceleration vid 
öppning var svår att uppskatta och likaså friktion i gångjärnslagring, så gjordes endast en 
statisk friläggning (ƩM = 0). Där antog man att öppningskraften endast beror på en motkraft 
av dörrstängaren. Friktionen i gångjärnet försummades. Eftersom en maximal tillåten 
öppningskraft är känd, så kunde man via statisk friläggning uppskatta hur stor stängningskraft 
det behövs. Därav kunde en lämplig fjäderkraft till fjädern i dörrstängaren uppskattas. 

 
 
 

 



 

30 

3 RESULTAT 
3.1 Sammanställning av kundbehov 

 
I detta kapitel skall kundbehoven sammanställas med avseende på Kravspecifikationen, 
projektets avgränsningar, Semcons och KISAB:s behovsobservationer. Följande tabell 
illustrerar kundbehoven i förhållande till mekanikområde. Viktigt att tillägga är att det gjordes 
inga beslutsmatriser vid val av koncept. Istället diskuterades koncepten med konstruktörerna 
på Semcon och KISAB och valen gjordes efter erfarenhetskunskaper. Vissa justerande beslut 
togs även via prototypbyggande och andra via Intuition (Val baserat på erfarenhetskänsla). 
Dessa beslutstyper nämns som metoder för konceptval av Ulrich och Eppinger (2014). 
 
Tabell 2. Sammanställning av kundbehov i förhållande till mekanikområde 

 Kundbehov Mekanikområde 
1 Skall vara två branddörrar som inte är 

beroende av varandra i manövrering 
Låsmekanik & Självstängningsmekanik 

2 Branddörrar skall gå att öppna åt båda 
hållen. 

Låsmekanik & självstängningsmekanik 

3 Branddörrar skall vara självstängande. Självstängningsmekanik 

4 Brand och röktätade mellan dörr-karm 
samt dörr-dörr. 

Tätningar 

5.1 

 
5.2 

Dörröppning i bredd: 1,4 – 1,8 m 
(nuvarande dörrar 1,8 m). 

Dörröppning i höjd: 2 m 

Ramkonstruktion 

6 Dörrens öppningskraft skall inte överstiga 
200 N 

Ramkonstruktion & självstängningsmekanik 

7.1 
 
 

7.2 

 
7.3 

Branddörrar skall klara av luftens tryck- 
och sugkrafter på ± 6000 Pa orsakade av 
snabbt passerande tåg. 

Skall klara 3 millioner cykler under 
livstiden innan utmattning. 

Deformation på dörrblad får inte 
överstiga ± 6 mm. 

Ramkonstruktion & låsmekanik 

8 Inbromsning av luftflöde orsakade av 
luftvågor från passerande tåg 

Tätningar 

9 Ingen mekanik mellan dörrbladen Isoleringar 

10 Montering av ny karm i den befintliga  Ramkonstruktion (Karm) 
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3.2 Konstruktion och design av samtliga delproblem 
3.2.1 Låsfunktion 

 
Som det tidigare beskrevs, arbetstekniken gick ut på att bryta ner problemen och ta sig an det 
bit för bit. Låsmekaniken var den första delen som designprojektet startade med. Förutom 
brist på erfarenhet då projektet var i initialstadiet, så ställde detta krav på att designern skulle 
ha i tanken att mekaniken blir mer och komplexiteten ökar, ju längre in i projektet man 
kommer. Dessa tankeställare var viktiga, för att minimera risken att olika lösningar krockar 
med varandra ju längre projektet gick. Det var viktigt att i detta stadie hitta balans av 
kreativitetflöde och försiktighet.   

3.2.1.1 Vajermekanik till dörrlås 
 

Efter ett antal idégenereringar, sökningar och undersökning av behov så fastställdes det att 
med tanke på dörrens behov av att kunna manövreras fritt i båda sidorna så är det enklast att 
dörren låses i vertikalled, precis som den nuvarande dörren. Skillnaden är att dörren idag låser 
dörr mot dörr också för att skapa mer stabilitet. Efter diskussion med konstruktörerna på 
Semcon så fastställdes det att det blir tillräckligt med att låsa dörren vertikalt, med en dubb 
som låser uppåt respektive neråt. Kravspecifikationen (punkt 9, bilaga 1) tillåter användning 
av handtag enligt EN 179 (dörrhandtag). Dessa punkter gjorde det möjligt att simplifiera 
Låsdesignen radikalt. 
 
Konceptförslaget som utvecklades och presenterades till kunden var en design på ett 
vajersystem, där låsning är integrerad med handtagsrörelsen. Vid vridning av handtaget så 
lyfter låsdubbarna från varsitt håll. Figur 23 visar på ett tidigt skissförslag. 
 

 
Figur 23. Skiss på dörrlås med vajersystem. 
 
Problematiken som kunde uppstå med denna lösning är vinkelfelet som skapas vid 
handtagsrörelsen. När vajervredet vrids så skapar den en cirkulärrörelse som töjer ut vajern en 
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aning. En handtagsrörelse skall vridas i ca 60°. Figur 24 visar ett exempel som beskriver ett 
vinkelfel (Δ) om vajervreden är (från centrum till ena änden) 50 mm lång. Vreden är placerad 
30° ovanför sitt horisontalplan och skall vridas i 60°. Symmetrin här är viktig så vajern inte 
utsätts för töjning från och mot trissan. 
 

  
Figur 24. Vinkelfel som uppstår vid vridning av vajervred 
 
Om man antar dessa dimensioner så blir det totala vinkelfelet ca 14 mm. Dock är fördelen 
med vajern är att den kan töja ut sig en aning så denna problematik går att övervinna om man 
har rätt fäste mellan vajern och vredet. Detta dimensionerades med hjälp av ett roterande fäste 
som följer vajerns rörelse, se figur 25. 

 
Fördelarna med detta system är den mycket enkla monteringen där inga kugghjul behöver 
passas eller dylikt. Det räcker med att trä in vajern i alla delar som ska styras, skruva ihop och 
spänna. Låslagringen har ett litet spår där lås-armen rör sig. Dess funktion är att förhindra 
låsdubben från att åka ut och på så sätt stoppa handtagets rotation. Spårets längd är passad 
med handtagets maximala rörelse.   

 

 
Figur 25. Vrede med roterande vajerinfästning  
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Figur 26. Dörrlås, vajerkoncept 

3.2.1.2 Nya krav och justeringar efter möte med kund 
 

Under workshopsmötet med KISAB diskuterades denna lösning. Representanterna från 
KISAB ansåg att vajersystemet inte är kraftigt nog från hållfasthetssynpunkt. Deras 
synpunkter baserades på Intuition. Systemet som helhet uppmuntrades men man ville att 
vajern skulle bytas ut mot stabila länkar. Ett annat påpekande var då att man inte ville ha 
någon mekanik mellan dörrbladen p.g.a. plats till isolering. Istället diskuterades idén att man 
flyttar ut låskonstruktionen i ett hus på utsidan om dörrbladet. På så sätt blir även servicen 
enklare då man kommer åt låssystemet via låshuset, istället för att öppna mellan dörrbladen. 

3.2.1.3 Slutlig konstruktion 
 

Efter nya modifieringar från de behoven som lades fram under workshopsmötet, så gjordes en 
uppdatering på låskonstruktionen. De ändringarna som gjordes var följande: 

 
• Ny modell på passande länkar. 
• Uppdatering av låsdubben så den går att koppla ihop med länkrörelsen och fjädrar 

(För fjädring se prototyp 3.3.1). 
• Låsfäste på över- och undersidan av dörramen 
• Låsfäste på över- och undersidan av karmen. 

 
Slutmodellen på lås konstruktionen ser ut som på figurerna 27, 28 & 29. 
Tanken och inspirationen bakom länksystemet är att den ska fungera som en vevaxel i en bil, 
där länken lyfter och sänker den lagrade dubben vertikalt. 
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Figur 27. Låskonstruktion med länksystem. Högerdörr i öppet läge, vänsterdörr i låst läge. 

 

 
Figur 28. Dubbar och lagringshus, I låst respektive öppet läge 
 

 
Figur 29. Låsfästen på Dörr och karm 
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3.2.1.4 Fjädring av lås dubb när dörren är i svängning  
 
Med tanke på att låssystemet är fjädrat och låser vertikalt med en dubb som åker ut från 
varsitt håll, så krävs det att dubben hålls ner när dörren är i svängning. I annat fall kommer 
dubben att släpa i marken så fort man släpper handtaget, vilket kommer göra det omöjligt för 
en självstängningsfunktion. Så är fallet med dörrarna idag, det finns inget som trycker tillbaka 
dubben från båda sidorna när dörren svänger. 
 
För att lösa denna problematik så hade Semcon ett förslag på att använda en glidskena. 
Glidskenan monteras på karmens översida. Skenan ska monteras på båda sidor, så att dess 
undersida ska följa karmens undersida. På så sätt kommer den övre dubben alltid vara 
nedtryckt när dörren är i ett öppet läge. Detta löser då tre problem, ingen släpande dubb (den 
nedre dubben), ingen dubb som slår mot karmen (den övre dubben) och ett underlättande för 
vidare konstruktion av dörrstängning. 
 

 
Figur 30. Glidskena följer karmens undersida 
 
 

3.2.2 Tätningar 
 
För att summera de olika typer av tätningar som dörren behöver enligt standarden, så krävs 
det två olika typer av tätningar. Ena tätningen skall täta mot brand och den andra skall täta 
mot luft och rök. Brandtätningar sker genom att man placerar en brandlist på dörrarnas alla 
hörn. Denna list finns att köpa hos diverse byggaffärer. Listen är baserad på grafit och den är 
självhäftande, den klistras fast på slät yta. Fungerar på så sätt att den vid ca 150° C sväller ca 
sju gånger sin ursprungliga volym och därmed tätar mot ytan framför. Enligt KISAB så 
kommer inte dörren kunna öppnas (behöver inte göra heller vid 150° C värme) när brandlisten 
har svällt. I de kommande styckena kommer man att gå igenom de olika lösningarna på 
tätningar mot luft och rök.  
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Figur 31. Brandlist. Källa: https://www.leifarvidsson.se/intumex-brandlist-lsk-2-5x10mm-25-
m-rulle 
 

3.2.2.1 Tätning mellan gångjärn och karm 
 
Tätningen mellan gångjärnet och karmen löstes med hjälp av en cirkulär stålprofil som följer 
gångjärnets radie. Profilens huvudsyfte är att bromsa luftflödet och bilda en labyrint ihop med 
gångjärnet, på så sätt försvårar man vägen för luften att passera. Lämplig gummilist placeras 
också för röktätning. Inspirationen till denna lösning kommer från en observation av 
dagisdörrar, där man har någon typ av klämskydd på gångjärnssidan. Skyddet ser ut som en 
cirkulär gaffel som är monterad på karmen och runt gångjärnet. Denna lösning uppmuntrades 
av KISAB och därav kvarhölls den som slutkoncept.  

 

 
Figur 32. Tätning mellan gångjärn och karm 

 

3.2.2.2 Tätningar mellan dörr och karm (över och undersida) 
 
Tidiga koncept 
 
Eftersom självstängningskonstruktionen startade innan tätningslösningarna, så var vissa 
koncept begränsade av att kunna fungera integrerat ihop med självstängningen. 
Självstängningsfunktionen kommer att presenteras senare i rapporten. Dock nämner man här 
att ett av de tidiga självstängningskoncepten fungerade genom att ha en roterande länk mellan 

https://www.leifarvidsson.se/intumex-brandlist-lsk-2-5x10mm-25-m-rulle
https://www.leifarvidsson.se/intumex-brandlist-lsk-2-5x10mm-25-m-rulle
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karm och dörr. Denna lösning orsakade ett problem vid tätningen mellan dörr och karm på 
översidan. 
Konceptet för att täta mellan dörr och karm på översidan var då att ha en metallist monterad 
på karmen i ena sidan, med ett lyftgångjärn och fri i sin andra sida. På den fria sidan monteras 
det en gummilist som tätar mot dörren. Runt lyftgångjärnet monteras en vridfjäder för att 
hålla listen nere när dörren är stängd. Varje gång dörren öppnas så lyfter den upp listen. För 
en bättre visuell förståelse, se figur 33. 

 
Denna modell uppmuntrades inte av KISAB. Argumentet var då att om man ska ha en sådan 
tätning så kan inte fjädringen i lyftgångjärnet var alltför stark, så att dörren ska kunna öppnas 
utan allt för många bromsande delar är i vägen. Problematiken som kommer att uppstå då, är 
att metallisterna kommer att smällas mot dörren varje gång ett tåg passerar förbi. Därav 
släpptes detta koncept. 

 
Figur 33. Visuell prEtotype på ett konceptförslag för tätning mellan dörr och karm. Listen 
skall täta hela springan 
 
Flap-list 
 
KISAB hade en idé om att bygga någon typ av flap-list av gummi som man kan ha runt hela 
dörren. Listen består av en han-del och en hon-del (se figur 34). Denna lösning har många 
fördelar, bland dessa är att den är mycket enkel att montera, väger lite, samt uppfyller kravet 
om den väl fungerar. Den skapar också en tät labyrint för inbromsning av luftflödet och gör 
det då ännu svårare för luften att passera igenom. Största problemet med denna lösning är 
osäkerheten kring passningen. Med tanke på att listen är böjlig och sträcker sig runt hela 
dörren, så ställer detta frågor kring om han-delen kommer att passas in i hon-delen längs hela 
listen. 
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Figur 34. Skiss på en tvådelad flap-list av gummi 
 
Tröskeltätning.  
 
Via benchmarking genom internetsökning så hittades en produkt (hos företaget Leif 
Arvidsson AB) som kan tänkas vara lämplig för tätning av branddörrarna. Produkten är en 
tröskelautomat. Den fungerar mekaniskt genom att en plugg trycks in och en gummitätning 
fjädras ut. Pluggen trycks in av karmen vid gångjärnssidan när dörren stängs, på så sätt fjädras 
gummilisten ut och tätar mot golvet. Utöver det så är tätningen godkänd för rökgastätning 
enligt standarden S200 (samma standard som dörrarna skall testas mot). Tätningen går att 
montera i frässpår i dörrbladets underkant, men den går även att montera på sidan av 
dörrbladet. 
 
Det gjordes en research kring denna produkt och tillverkaren ringdes. Ihop med tillverkaren 
bollades förslaget om man kan använda tröskelautomaten till att täta på översidan också. 
Enligt tillverkaren så fanns inga problem med det rent tekniskt, hans tips var att testa och 
utvärdera. 
 

 
Figur 35. Tröskelautomat Planet FT, i öppet respektive stängt läge. Källa: 
https://www.leifarvidsson.se/troskelautomat-planet-ft-850-mm-48-db 
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Figur 36. Tröskelautomat Planet & hölje till automat vid montering på dörrbladet FT. Källa: 
https://www.leifarvidsson.se/troskelautomat-planet-ft-850-mm-48-db 
 
För att denna automat ska kunna passa med övrig dörrkonstruktion så krävs det att man 
justerar några mindre detaljer. Pluggen i figur 35 behöver förses med ett avrundat 
metallhuvud. Anledningen till det är formen på gångjärnssidan i dörrkonstruktionen. 
Gångjärnet är en cirkelprofil som behöver kunna rotera åt båda hållen. Därav kommer 
pluggen behöva motstå friktion varje gång dörren öppnas. Genom att ha ett avrundat 
stålhuvud så kommer pluggen kunna tryckas in och glida varje gång dörren öppnas/stängs. En 
modell på denna lösning gjordes på Inventor, se figur 37. Denna lösning uppskattades av 
Semcons konstruktörer   

 

 
Figur 37. Tröskelautomat monterad på dörrens undersida 

 

https://www.leifarvidsson.se/troskelautomat-planet-ft-850-mm-48-db
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Figur 38. Tröskelautomat monterad på dörrens översida  

   

3.2.2.3 Olika konceptförslag på tätning mellan dörr och dörr 
 
Tätningen mellan de två dörrarna är en tuff teknisk bit att sig an. Detta är på grund av att 
dörrarna måste kunna röra sig oberoende av varandra åt båda hållen. Det kravet ställer 
följdkrav på att tätningen inte får vara i vägen när dörren är i drift. 
 
Förutom konceptet om en flap-list som monteras över, under och mellan dörrarna så fanns det 
fler konceptalternativ.  
 
Tröskelautomat 
 
Teoretiskt går det att bygga vidare på konceptet om tröskelautomaten och bygga in den även 
mellan dörrarna. Dock kommer detta ställa till med följande problem: 

 
• Tätningslisten behöver integreras med de båda dörrarnas rörelse, alltså ska den kunna 

fjädras in i huset oberoende av vilken dörr som öppnas. 
• Pluggen behöver tryckas in mot en yta (För att fjädra ut listen) då dörren är i stängt 

läge. 
 
Konceptet som togs fram för att lösa dessa två problem är att bygga ett hus som monteras på 
den ena dörren, medan en tröskelautomat monteras på den andra. Huset som monteras på den 
första dörren skall ha ett frässpår där tätningslisten från den andra dörren åker in i. På så sätt 
fås en labyrinttätning mellan dörrarna som önskat. Från husets överkant så sticker det ut en 
förlängd metallskiva som trycker ni dubben från tröskelautomaten på den andra dörren. På så 
sätt säkerställer man att dubben alltid är nedtryckt när dörren är i stängt läge, samt att dubben 
fjädras ut så fort någon av dörrarna öppnas. Se figur 39 för en bättre visuell förklaring. 



 

41 

 

 
Figur 39. Tröskelautomat fjädrar ut tätningslisten in i tätningshuset monterad på den andra 
dörren. Dubben hålls nedtryckt av den övre metallskivan. 
 
Detta koncept har fortfarande sina skavanker då den inte är helt färdigutvecklat i design och 
konstruktion.  Med tanke på att denna lösning upptäcktes sent in i projektet så har inte 
samtliga problem lösts. Dock anses dessa problem inte vara ett hinder till att detta koncept ska 
fungera. Först borde konceptet prototyp testas i verkligheten. Hindren som fortfarande 
behöver ses över är följande: 

 
• Placering av tröskelautomat och tätningshus så dessa inte är i vägen för automaterna 

som tätar över- och undersidan, på figur 39 är detta inte löst ännu. En idé är att flytta 
tätningarna mellan de två dörrarna till andra sidan dörrbladet. 

• Noggranna tester behöver göras så att tätningen fjädras ut exakt i frässpåret när 
dubben trycks ner. En idé är att frässpårets bredd är en aning bredare än listens, på så 
sätt finns det ett litet spel emellan. 

     
Fjädrande labyrintlist  
 
Konceptet som det jobbades mest mot för att lösa denna problematik är en fjädrande 
labyrintlist. Detta koncept utvecklades innan den föregående. Inspirationen till detta koncept 
kommer från en observation på en vanlig fallkolv i standarddörrar. En fallkolv är en rätvinklig 
triangulär profil som fjädras in då den trycks in mot en yta från sin diagonala sida (figur 40). 
Tanken är att ha en avlång fallkolv som har en likbent triangulär profil, som kan fjädras in när 
den trycks från båda sidorna. Denna kolv åker sedan in i en hon-del och tätar dörr mot dörr 
och bilda en labyrint för luftflödet att passera. Tätningarna kan monteras in externt, alltså kan 
de monteras som en separat del och behöver inte integreras med dörrens mekanik. 
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Figur 40. Schematisk bild över funktionen för en fallkolv 
 

 
Figur 41. Fjädrande labyrintlist & hon-del monterade på varsin dörram 
 
Tätningarna tillverkas genom att man snittar upp en VKR balk där ena halvan bildar honan 
och den andra halvan bildar hanen. Ett spår fräses ut från båda delarna. I ena balkhalvan 
monteras det en triangulär stålprofil. Stålprofilen passas in i spåret med ett spel på 2 mm runt 
om. Sedan skruvas den fast i fyra olika ställen (Små svetsade plattjärn på balkens insida, se 
figur 42) symmetriskt placerade längs hela balken. Bakom profilen och runt varje skruv 
monteras en tryckfjäder som trycker tillbaka profilen. 

 
Detta koncept prototyptillverkades i en mycket mindre skala i plast. Med tanke på att plast är 
mindre styvt än stål, samt att profilen tillverkades i en prototyp på en ungefärlig skala 1:10, så 
kunde dessvärre ingen tillförlit delges funktion på prototypen. Enligt konstruktören på 
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Semcon, så kan problematiken i denna lösning vara att det bildas mycket moment kring de 
ytorna som inte är lagrade. För att lösa denna typ av problematik behöver man runda av 
spetsen och minska glidytan på profilen. 
 

 

 
Figur 42. Olika snittvyer på den fjädrande labyrintlisten. 

 
 

3.2.3 Konstruktion av dörram 
 

Det är viktigt att nämna i detta kapitel att konstruktionen på dörramen byggde på följande 
faktorer: 
 

• Svarar mot kravet på punkterna 4, 6, 7, 10 & 11 i kravspecifikationen (Bilaga 1). 
• Dörrkonstruktion konstrueras av existerande balkar, plåtar och övriga standardiserade 

profiler. 
• Inga skjuvningsundersökningar gjordes på låsdubben, då man antog samma tjocklek 

på dubben som den i förra dörren och kan därmed anta att dubben kommer att hålla 
mot påfrestningarna. 

3.2.3.1 Dimensionering mot statiska lastfall 
 
För att kunna välja rätt dimensioner på balkprofiler så krävs det att balken dimensioneras mot 
tryckfallet som den utsätts för. I detta fall har man fått angivet att dörren skall utsättas för ett 
tryck på ± 6000 Pa. Därav dimensionerades dörrens ramkonstruktion mot böjning i samtliga 
balkar. Ett antagande gjordes att dörren är fäst i sina fyra hörn. Detta antagande gjordes efter 
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att dörren testats mot böjning i sin fria del och det bekräftades i att utböjningen är väldigt liten 
(se figur 16). 
Eftersom trycket från tågen verkar på hela dörren, samt att dörrens ram är monterad ihop med 
dörrplåten så kommer lasten att fördela sig runt hela ytan. Men för att testa dörren mot 
maximal last, så kommer varje enskild balk i ramverket dimensioneras mot lasten som träffar 
hela dörren. Alltså kommer inte varje balk dimensioneras mot lasten som träffar dess yta 
endast. Första testet görs på den fria ytan för att kunna dra en slutsats och anta att dörren är fix 
i sina fyra hörn. För jämnt fördelad last där balken är inspänd i ena änden gäller följande 
(figur 43): 
 

 
Figur 43. Jämnt fördelad last på fast inspänd balk i ena änden. Källa: Formler och Tabeller 
för Mekanisk Konstruktion (Björk. K) 
 

 
Figur 44. Tabell på dimensioner av olika VKR Balkar. Källa: Formler och Tabeller för 
Mekanisk Konstruktion (Björk. K) 

 
  
Vid insättning av värden: 
 

  
    



 

45 

  
    

 
Erhålls, f ≈ 0,04 mm, vilket styrker påståendet om att deformation på den fria ytan är nästintill 
obefintlig.  

 
Tester mot böjning gjordes på olika typer av balkprofiler och storlekar, för att kunna välja en 
lämplig balk där maximal utböjningen inte överskrider 6 mm (enligt krav). Valet föll på 
rektangulära VKR balkar då det går att välja balk med olika sidolängder (Se beteckningar H 
och B figur 44). Balktypen har även lättare vikt i förhållande till U-balkar med samma bredd, 
samt har lagom tröghetsmoment runt den kortare sidan. 

 
Tester gjordes mot olika storlekar av de rektangulära VKR balkarna, med hänsynstagande till 
en säkerhetsfaktor 2 (Enligt konstruktör och handledare på Semcon). Den mest lämpliga VKR 
balken bestämdes till den med dimensionerna 90x50x3 (mm). Här nedan presenteras 
beräkningar på tester gjorda på denna balk. För jämnt fördelad last där balken är inspänd i 
båda sina änden gäller följande (figur 45): 

 

 
Figur 45. Jämnt fördelad last på fast inspänd balk i båda sina änden. Källa: Formler och 
Tabeller för Mekanisk Konstruktion (Björk. K) 
 
Först testas de korta balkarna på över- och undersida ramen, balkarna har längden Lkortsida ≈ 
0,8 m. 
Vid insättning av värden: 

 
 

 
 

 
 

Erhålls, f ≈ 0,07 mm. Vid test av den långa vertikala balken gäller att Llångsida = 2 m, 
resterande värden kvarhålls och utböjning erhålls till f ≈ 1,2 mm. Multiplicerar man 1,2 mot 
säkerhetsfaktor 2 får man f = 2,4 mm, vilket är lagom. 
För att verifiera erhållna resultat gjordes en FEM simulering på ramverket. En utbredd last 
sattes ut på samtliga balkar. Se figur 46. 
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Figur 46. FEM analys på ramverk. Maximal utböjning stämmer överens med 
handberäkningar, f ≈ 1,9 mm  

 
Maximal spänning beräknades också på den långa vertikala balken (Med tanke på att den 
hade störst utböjning så kommer maximal spänningen finnas där med). Följande beräkningar 
gjordes för att erhålla σmax (maximal spänning): 
 

 
 

M och Wx Erhålls från figur 45 respektive 44. Från beräkningar erhålls σmax ≈ 42 MPa. För 
verifiering så ger FEM analys ett liknande värde, se figur 47. 
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Figur 47. FEM analys på ramverk. Maximal spänning stämmer överens med 
handberäkningar, σmax ≈ 45 MPa 
 
Eftersom Sträckgränsen på VKR profilen är 260 MPa (Se figur 48) så kommer materialet att 
deformeras elastiskt och fjädras tillbaka när lasten avtar. σmax ligger även under den tillåtna 
spänningen. 

 

 
Figur 48. Tabell på olika sträck- och brottgränsvärden på konstruktionsstål. Aktuell VKR 
balk markerad med orange cirkel. Källa: Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion 
(Björk. K) 
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3.2.3.2 Stödbalkar genom dörrens tvärsnitt 
 

För att kunna hålla plåtarna (som kommer att monteras som dörrblad) stadiga så krävs det att 
ramverket får stöd av mindre balkar som går i tvärsnittet. För att lösa detta problem krävs det 
att man tar hänsyn till följande punkter: 

 
• Samma balk får inte binda båda plåtarna, för då går man emot punkt fyra i 

kravspecifikationen (bilaga 1). Om samma balk binder båda plåtarna så kommer värme att 
överföras i stora proportioner vilket motstrider kravet. 

 
• Välja en balk med lite vikt men tillräckligt högt tröghetsmoment. (Fungerar bra med 

Vinkelstång SS 1311-00 om man vill ha bra stödbalkar med liten vikt och bra hållfasthet). 
I detta projekt valdes dock U-balkar då fokus inte legat på materialoptimering mer än 
hållfasthet (om inte förhållandet mellan viktskillnad och hållfasthet är radikal). 

 
Efter att samma tester (Figur 45) gjorts mot böjning så bestämdes det att lämpligast blir att 
använda U 40 balkar. Studerar man FEM modellen på figur 46 så ser man att de maximala 
utböjningarna på de tre stödbalkarna ligger centralt, på ett ungefärligt intervall mellan 1,4 - 
1,7 mm. Med tanke på att Modellen dimensionerades mot extremfall av tryck. Alltså att 
kraften som verkar på hela dörren fokuserades på var och en av balkarna, så kan man anta att 
utböjningen på snittbalkarna är mindre än angivet. Utböjningar på plåtar och anledningen till 
varför man monterat stödbalkar på tre ställen genom dörren presenteras i nästa del. Med tanke 
på att plåtarna behöver stödjas på tre olika ställen och samtidigt inte komma i kontakt med 
varandra (Förutom via handtaget och dörramen) så bestämdes det att man har tre balkar per 
plåt. Se figur 49 för visuell förklaring på hur balkarna kommer sitta. 

 

 
Figur 49. Olika snittvyer på placering av stödbalkar. Balkarna som ligger i dörrens mitt (de 
två bilderna längst ner) har denna placering p.g.a. eventuell lagring av handtag 
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3.2.3.3 Val av plåt till dörrblad 
 

Förhållandet mellan tjocklek på plåt och antal stödbalkar i snittet behövde samspela för att 
plåten inte skall böjas mer än tillåtet. Efter observationer och beräkningar fastställdes att, små 
förändringar av tjockleken på en plåt, ökar vikten på dörren markant jämfört med om man 
stödjer plåten med mer balkar av U-profilen i 3.2.3.2. Ett exempel som kan nämnas är en 
jämförelse på en 2 mm tjock plåt och en 3 mm tjock plåt, med arena 1,6 m2 (dörrens area). 
Densiteten på konstruktionsstål är 7850 kg/m3. Vikten på en stålplåt (area = 1,6 m2) med 
tjockleken 2 mm blir därmed ca 25 kg. En plåt med samma area med tjockleken 3 mm väger 
ca 38 kg. Alltså är skillnaden 13 kg. Nu antas det att inga stödbalkar använts. Skillnaden på 
utböjningen mellan de två balkarna undersöks, för att se om förändring av tjocklek skapar en 
markant skillnad. För en plåt som är fast inspänd längs alla sina fyra sidor gäller att (figur 50): 
 

 
Figur 50. Spänningar och formändringar i fast inspänd plåt påverkad av en jämnt fördelad 
last. Källa: Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion (Björk. K) 

 
Sidoförhållandet är 2a/2b = 2,5. Detta ger följande: 
 

 
 

 
 
Enligt beräkningarna så kommer inte mindre förändring av plåttjocklek leda till att 
deformationen kommer ner till önskad nivå. Som tidigare nämnt så leder mindre förändringar 
av plåttjocklek till markanta viktökningar och det vill man helst undvika. Därav kommer 
samma undersökning göras för att utböjningen skall vara mindre än 6 mm vid användning av 
en 2 mm tjock plåt. Testerna visade att det är mest lämpligt att ha stöd på tre olika ställen 
symmetriskt i dörrens snitt. De tre balkarna är 0,8 m långa styck och väger tillsammans 11,7 
kg (se figur 51). Så med nästan samma viktökning (jämfört med om plåten var tjockare) så 
uppnås deformationsminskningen, som inte gjordes av att tjockare plåt valdes. 
 
Följande beräkningar gjordes för att fastställa att plåten behöver stödjas längs tre ställen (fem 
totalt, inklusive den övre och den nedre balken i ramverket). Sidoförhållandet mellan de båda 
sidorna kommer att vändas om så att 2a = 0,8 m (Dörrens bredd) och 2b = 0,5 m (Dörrens 
längd dividerat med fyra). Sidoförhållandet erhålls till 2a/2b = 1,6. Detta förhållande ger 
följande: 
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Resultatet är relevant då utböjningen ligger under gränsen för maximal tillåten utböjning 
(enligt krav). Det kommer även att ligga isoleringsmaterial mellan dörrbladen som kommer 
att bromsa utböjningen en aning. 
 
För att säkerställa att maxspänningarna vid plåtens mitt och vid infästningen är under 
sträckgränsen, samt att plåten inte deformeras plastiskt så måste σmax, σx, σy räknas fram. Detta 
görs enligt figur 49 på följande sätt: 
 

 
 

 
 

 
 
Spänningarna ligger under sträckgräns och tillåten spänning.  
 

 
Figur 51. Vald U-profil. Källa: Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion (Björk. K) 
 

3.2.3.4 Gångjärn 
 

Valet av gångjärnet grundade sig på ritningarna för den nuvarande dörren. Valet grundade sig 
även på tillverkningsrelevans utefter önskemål av KISAB. Genom att ha ena långsidan av 
dörramen i form av ett cirkulärt rör, så möjliggör man att lagringen sker längs rörets två 
ändar. Monteringen sker genom lagring av gångjärnet. Den lagrade tappen kommer att 
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monteras i en ihålig platta genom ett krympförband. Ett rektangulärt frässpår skall fräsas ut 
ungefär vid karmens fyra hörn. I dessa färsspår passas rektangulära metallplattor in. Plattorna 
monteras genom svetsning. För att montera in dörren så bultas dörrens metallplatta ihop med 
karmens, se figur 52. Gångjärnet valdes till ett rör av standarden SS EN 10305–1 (sömlösa 
och kalldragna precisionsrör). Anledningen till detta val är p.g.a. dess tillgänglighet i önskad 
storlek samt dess goda hållfasthet.  
 

 
Figur 52. Monteringsplatta, lagring och gångjärn, markerade till vänster i bild. Fyrkantstång 
för låsning, svetsad på karmens översida, markerad till höger i bild 
 

3.2.4 Profiler till dörrkarm och isolering 

3.2.4.1 Dörrkarm 
 

Initialtanken med dörrkarmen är att den ska vara skräddarsydd till de nya dörrarna. Med tanke 
på att monteringen av de nya dörrarna kommer att ske mestadels nattetid och under svåra 
administrativa förhållanden, så är monteringsbiten av hela konstruktionen i tunneln extra 
viktig. Därav ville man i KISAB och Semcon inte riva den gamla dörrkarmen för det hade 
resulterat i mycket längre arbetstid. Idén var att konstruera en ny karm i from av en kassett. 
Den nya karmen skall alltså passa in och svetsas innanför den gamla. Dörrarna monteras 
sedan i karmen på plats i tunneln. Kassetten skulle helst bestå av 140 mm breda U-profiler. 
Den nedre delen av kassetten ville KISAB ha i någon form av plattstång. Anledningen till det 
är deras fysiska observation att det inte fanns utrymme för en insänkning av en större U-balk. 
Valet föll på ett 30 mm tjock plattstång av standarden SS EN 10092–1-B. Plattstången 
kompletteras med en tröskelramp, för lättare passage av människor med funktionshinder, 
barnvagnar etc. se figur 53. 
 
Med tanke på att låskonstruktionen kommer att monteras på utsidan av dörrbladet så kommer 
även låsfästet i karmen att förskjutas utåt. I konstruktionen kommer det alltså att svetsas 
lämpligt långa och tjocka varmvalsade fyrkantsstång av standarden SS EN 10059. Stängerna 
kommer att svetsas på karmens över och undersida. Genom dessa stänger kommer det att 
borras lämpliga hål för dörrlåset. Se figur 52. 
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Figur 53. Plattstång på karmens undersida med tillhörande tröskelramp 
 

3.2.4.2 Isolering 
 
Isoleringsmaterial kommer väljas efter industriell erfarenhet. Enligt Semcons projektledare 
för det tidigare Öresundsprojektet, så kommer KISAB att förmodligen använda sig av samma 
isoleringsmaterial till dörrarna i Stora Bält. Ett vanligt isoleringsmaterial som används mot 
brand i dörrar och väggar är mineralull eller stenull. Båda materialen har en låg 
värmeledningsförmåga. Val av isolering har inte riktigt legat inom projektets ramar. Dock tog 
man upp en teori tidigare för att uppskatta ett lämpligt tjockleksintervall för dörren. Man har 
även tagit hänsyn till isoleringsfrågan genom konstruktion av tvärsnittsbalkarna. Där man 
utgick från att dörrbladen inte skulle vidröra varandra förutom i specifika och nödvändiga 
områden. Hänsynstagandet gjordes gentemot Punkt 4 i kravspecifikationen (bilaga 1) och 
standarden EI2.  

 

3.2.5 Självstängning  
 
Enligt punkt 4 i kravspecifikationen (bilaga 1) så ska dörrarna vara självstängande. Efter 
diskussioner med konstruktörerna på Semcon så var det lämpligast att ha en mekanisk lösning 
om möjligheten finns. Detta med anledning av att man hellre förlitar sig på mekanik än 
elektronik vid en eventuell brandutveckling. Denna del av projektet upplevdes svårast med 
tanke på att dörren skall vara en tung svängdörr och inneha en självstängningsfunktion.  

3.2.5.1 Benchmarking 
 
Vanliga 90 graders dörrstängare 
 
En hel del internetsökning och observationer av nuvarande lösningar studerades, för att hitta 
svar i dagens teknik på dörrstängare som kan köpas in och passa de nya dörrarna. De flesta 
vanliga dörrstängare som man ser i sin vardagsmiljö, fungerar endast på dörrar som ska 
svänga åt ett håll. Mekaniken bakom dessa dörrstängare fungerar genom att en länk kopplad 
till dörren roterar förenat med dörrens rotation. Denna länk driver ett kugghjul som driver en 
kuggstång som i sin tur trycker in en tryckfjäder. Dessa dörrstängare kommer oftast separata 
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och behöver inte integreras i dörrens konstruktion, utan monteras på utsidan, se figur 54. 
Dörrstängarna kan se väldigt olika ut, men mekanikprincipen är oftast likadan. Det kan skilja 
sig mellan olika dörrstängare där man har någon typ av kontrollerad självstängning. Då 
använder man sig av mer avancerade hydrauliksystem som den i en gasfjäder. I detta projekt 
är det inget krav på att självstängningen skall följa en kontrollerad stängningshastighet. 
 

 

 
Figur 54. Snitt vy på en dörrstängare överst i bild. En färdig monterad dörrstängare i 
mellersta bild. En schematisk vy på en dörrstängare nederst i bild. Källa: NORTON ASSA 
ABLOY (Door Controls) https://www.youtube.com/watch?v=aRxzm0GAz8c&t=114s 
    
Problematiken med vanliga dörrstängare är att de inte går att montera på en svängdörr som 
behöver rotera åt två håll. Dock är förståelsen för mekaniken bakom en dörrstängare viktig att 
skapa, då det är en del av ”techwatching”. När man har skapat sig en förståelse kan man börja 
undersöka om möjligheten finns att använda den mekaniken till projektets ändamål. Om inte, 
så kan man ställa sig frågan om man kan inspireras av den tekniken, till att utveckla en teknik 
som passar ändamålet. Just den tekniken blir svår att tillämpa på en dörrstängare till en 
svängdörr då rotationen leder till att fjädern trycks in. En rotation åt andra hållet hade lett till 
att fjädern dragits ut, vilket den inte är konstruerad för. 
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Olika typer av dörrstängare till grindar och mindre svängdörrar 
 
En benchmarking gjordes på olika typer av dörrstängare som klarar av att stänga svängdörrar. 
Där fanns en rad olika tekniska lösningar. De flesta dörrstängarna som hittades var antigen 
lämpade till mindre dörrar med mindre vikt, eller så krävde de monteringsspår i 
gångjärnssidan. Det sistnämnda var svåra att använda sig av då gångjärnet i de nya dörrarna 
kommer att bestå av cirkulära profiler. Man vill helst undvika att ha något mellan dörr och 
karm som kan strula till det med tätningslisten. Av dessa skäl tillsammans med andra 
monteringsskäl hade det varit bättre att ha dörrstängare som en extern del.  
 
Erfarenheten som införskaffades via benchmarking är att de flesta dörrstängarna drivs av 
antingen en drag- eller en tryckfjäder. Semcon hade ett radikalt konceptförslag i att bygga ett 
spår i gångjärnet där dörren lyfts upp några enstaka grader oavsett åt vilket håll den öppnas. 
När dörren släpps så kommer den att stängas av sin egna vikt. Detta koncept byggde Semcon i 
dörrarna i Öresundstunneln, dock så var det skjutdörrar man byggde då. Semcon anser att det 
går att använda samma princip här med. I detta projekt skulle man dock komma med andra 
konceptförslag. Det är även viktigt att man tänker radikalt för att utöka kreativiteten, men 
även att man håller sig till prövade och relevanta tekniker. I detta projekt bestämde man sig 
för att bygga en specialiserad prototyp för att hitta relevans i funktion. Nedan är några 
exempel på dörrstängare för svängdörrar. 
 

 
Figur 55. Dörrstängare för grind. Källa: 
http://www.locksmart.se/produkter.asp?kat=4&id=27 
 

http://www.locksmart.se/produkter.asp?kat=4&id=27
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Figur 56. DICTATOR Pendelgångjärn Hawgood 42/41. Klarar av mindre svängdörrar. 
Källa: https://www.dictator.de/wp-content/uploads/213-E-HAWGOOD-Swing-Door-
Hinges.pdf 
 
Dörrstängaren på figur 56 är ett bra exempel på en dörrstängare för svängdörrar. Mekaniskt 
fungerar stängaren genom att en dragfjäder, insänkt i ett frässpår i dörren, dras av en hake 
monterad i karmen (Se bilden längst ner till höger i figuren). Denna hake drar i sin tur 
dragfjädern när dörren svänger från sitt jämviktsläge. Fjäderänden är lagrad vertikalt (Se 
ritning i figuren) vilket gör det obetydligt åt vilket håll dörren svänger, för att fjädern ska 
spännas. Nackdelen med den här lösningen är att den kommer att utsättas för stora 
momentkrafter ju tyngre dörren är. Just den här modellen klarar av att stänga maximalt en 50 
kg tung dörr. En annan nackdel med dörrstängarna i figur 55 och 56, är att den behöver 
monteras i frässpår, där rotationspunkten behöver ligga precis i linje med lagringen på 
dörrarna. Det blir även svårare att prototyptesta lösningen, därmed blir det svårare att dra en 
slutsats på om detta kommer att fungera. Inspirationen av att använda en dragfjäder för att 
kontrollera en rotationsrörelse, kommer dock att hjälpa i vidare utveckling av en lämplig och 
skräddarsydd självstängningsfunktion. 

3.2.5.2 Tidiga skisser och ritningar på banbrytande modeller 
 
En stor del av utvecklingsarbetet bestod av brainstorming och prEtotype-framtagning av olika 
idéer på banbrytande modeller. Nedan är ett par exempel på tidiga skisser och idéer på 
revolutionerande koncept.  
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Figur 57. Konceptförslag på ett cirkulärt länksystem 
 
Konceptet i figur 57 bygger på att man har två cirkelformade klamrar som är länkade på tre 
olika ställen. Cirkelformen gör det möjligt att länksystemet kan dra ihop sig men även vidga 
sig vid olika öppningslägen. Tanken är att man styr länksystemet med en gasfjäder. Den stora 
nackdelen med det här konceptet är enligt konstruktör på Semcon att det kommer krävas stora 
momentkrafter för att erhålla jämvikt i fjädern. Vid påbyggnad av denna idé började man 
komma in på banan av att designa en dörrstängare som en extern del till dörren. 
 
En annan tidig idé som presenterades till KISAB var att man har en roterande länk monterad 
på dörrens översida. Denna länk är kopplad till en glidplugg som glider längs ett spår i 
karmens undersida och dras av en dragfjäder när dörren öppnas. Se figur 58. Idén ratades av 
KISAB då man helst ville undvika mekanik mellan dörr och karm för att kunna täta 
däremellan. Viktigt att påpeka är att desginfasen för självstängning började innan man inledde 
sökning och utveckling av tätningsalternativ. 
 

 
Figur 58. Konceptförslag på en roterande länk, kopplad till en dragfjäder 
 
Längre in i projektet och efter mer benchmarking så hittades en annan intressant dörrstängare. 
Det som upplevdes intressant är att den hade en fri ände som inte var fastskruvad eller på 
något sätt monterad på dörren, se figur 59. 
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Figur 59. En fjädrad axel som trycker mot dörren då den öppnas (mot läsaren). Källa: 
https://www.swisco.com/Automatic-Safety-Closer/pd/Home-Accessories/40-189 
 
Idéen med att ha en fri ände möjliggör att dörren kan svänga till andra sidan (in mot skärmen i 
figur 59) utan att den hindras av någon typ av infästning. Denna idé var startskottet på 
utvecklingen av ett slutkoncept. Tanken var då att man har två fria och fjädrade armar på 
vardera sida dörren, som trycker tillbaka dörren oberoende från vilket håll dörren svänger. 
Fördelarna med denna idé är att man har som önskat en dörrstängare i form av en extern del. 
Inga hänsynstaganden behöver göras till tätningar eller andra dekonstruktioner i dörren. 
Dörrstängaren behöver inte heller integreras med annan mekanik för att fungera. Nackdelarna 
är att just den modellen i figur 59 är för liten för att klara av en tyngre dörr. Själva mekaniken 
och fjädringen var svåra att lista ut då det inte hittades snitt vyer. Detta leder till en annan 
nackdel av att behöva designa en ny fjädringskonstruktion som bygger på samma idé.  
 

 
Figur 60. Påbörjade skisser på idén av självstängningssystem med fria armar 
 
I figur 60 och 61 visas tidiga skisser och konstruktionsförslag på en möjlig påbyggnad av idén 
att ha en fri och fjädrad arm.  

https://www.swisco.com/Automatic-Safety-Closer/pd/Home-Accessories/40-189
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Figur 61. Ett konstruktionsförslag på dörrstängare som drivs av en vridfjäder. Består av ett 
cirkulärt hus som skruvas på karmen och en roterande axel som trycker mot dörren. 
 

3.2.5.3 Slutligt koncept 
 
Efter diskussioner med handledare på Semcon så uppmuntrades idén av att ha två roterande 
armar. Från inspiration av tidigare benchmarking av DICTATOR pendelgångjärnet, så valde 
man att konstruera styrningen av armens rotationsrörelse med hjälp av en dragfjäder. 
Utmaningen låg i att få en hållbar mekanik som omvandlar rotation av länken till en dragande 
kraft av fjädern. Samtidigt skulle man tänka på tillverkning- och monteringsrelevansen. 
 

 
Figur 62. Slutkoncept på dörrstängaren. Två roterande armar från vardera håll dörren. Vy 
från sidan 
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Figur 63. Slutkoncept på dörrstängaren. Två roterande armar från vardera håll dörren. Vy 
bakifrån 
 
Den mekaniska funktionen 
 
Dörrstängaren består av följande delar (se figur 64 också): 
 

1. En roterande arm 
2. Två lock 
3. Ett cirkulärformat hus 
4. En axel som binder armen med fjädern. 
5. En mindre kvadratisk axel där fjädern fästs på andra sidan 
6. En spännhylsa 
7. Ett nav för inspänning av spännhylsan 
8. En skruv för inspänning av fjädern 
9. Roterande klossar för infästning av fjäder 
10. En fjäder med skruvformade ändar 
11. Diverse lämpliga skruvar och infästningar 

 
Genom sammanfogning och montering av samtliga delar fås en mekanisk konstruktion där en 
dragfjäder spänns vid rotation av motstående axel. De två locken placeras på huset från varsitt 
håll och skruvas fast genom de två axlarna från båda sidorna (likt en sandwich). Den lilla 
axeln är ihålig, genom dess håll monteras en ihålig (gängat hål) spännhylsa. Spännhylsan 
sitter säkert fast genom att ett nav spänner fast den på andra sidan via ett krympförband. 
Fjädern spänns in genom att skruven åker in i hylsans gängade hål till önskat läge. Armen 
monteras separat på den stora axeln för att ge möjlighet till ytterligare inspänning av fjädern. 
Klossarna som fjädern monteras i från båda sina ändar, skall kunna rotera så att fjädern ger 
med sig. Tanken är att fjädern skall endast spännas i sin axiella led och inte skadas av böjning 
kring sina ändar. 
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Figur 64. Dörrstängarens olika parter. 
 
Fjäderval  
 
Valet av en passande och tillräckligt bra fjäder för dörrstängaren bör ske via prototyptestning 
och olika nivåer av inspänning. I denna dörrstängare finns det möjlighet att spänna fjädern i 
axiell led genom att man skruvar in anordningen runt fjäderns ena ände, i hylsan. Det går även 
att spänna fjädern ytterligare genom justering av armens läge runt axeln på andra sidan. Dock 
krävs det att man har en ungefärlig kännedom inom vilka intervall man ska titta på, vid val av 
rätt fjäderkraft. 
 
Teoretiskt så har man stora faktorer som påverkar dörrens rörelse. Dörrens vikt och därmed 
masströghetsmomentet runt dess rotationsaxel, samt friktionen i gångjärnet är några av dem. 
Med tanke på att det är svårt att uppskatta rätt vinkelacceleration och friktion i lagringen så 
har en dynamisk friläggning avgränsats. Ett antagande har gjorts där man har utgått från att 
öppningskraften endast beror på en motkraft från dörrstängaren. Friktionen i gångjärnet har 
uppskattats till noll. Värdet på öppningskraften antogs vara 200 N. Den kraften angavs som 
ett maxvärde för öppningskraften i kravspecifikationen under punkt 8 (bilaga 1). 
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Detta värde möjliggjorde att en statisk friläggning kunde göras där ƩM = 0. 
Följande friläggning gjordes, se figur 65.  
 

 
Figur 65. Friläggning av de olika krafterna som verkar på dörren. 
 
F2 i figuren är den kraften som verkar från dörrstängaren. Som det syns i figuren så är armen 
monterad ca 40° från axeln som fjädern är fäst i. Anledningen är att man vill ha en 
utgångskraft på fjädern genom att ha den i spänt läge då armen är i sitt horisontella läge. På så 
sätt får man en komposantuppdelning av fjäderkraften, där kraften i y-led är kraften som 
armen trycker med (F2). En statisk friläggning gjordes för att ta reda på värdet av F2.  
 

 
 

 
 
För att räkna ut rätt vinkel ”ɵ” och uppskatta hur stor fjäderkraft ”Ff” som behövs så krävs det 
att man har värden på olika längder. I Figur 66 anges olika längder där man via dem kan 
räkna fram vinkeln ɵ. 
 

 
Figur 66. Vinklar och dimensioner i samband med vinkeln ɵ 
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 Från figur 65 och 66 kan man ställa upp följande ekvationer för att räkna fram fjäderkraften. 
 

 

 

 

 
 
Alltså kan första testerna av en fjäder till dörrstängaren, väljas utefter en fjäderkraft som ligger på ett 
intervall mellan 1400 – 2000 N. Det är viktigt att notera att stora felkällor kan ha en betydande roll. 
Fjäderkraften kanske behöver ökas eller minskas radikalt. Felkällor som friktion runt armen till 
dörrstängaren och runt gångjärnet, exakt placering av dörrstängaren, exakt vinkelvridning av fjädern, 
dörrens tröghet etc. är alla faktorer som kan påverka resultatet.  
 
Följande fjäder med lagom längd och fjäderkraft valdes, se figur 67: 
 

 
Figur 67. Vald fjäder, fjäderkraft vid maximal utsträckning är 1566 N. Källa: 
http://springs.lesjofors.se/estb-6x36x220 
 
Enligt samma fjäderåterförsäljare, så kan dragfjädrar med vridbara bultar i ändarna, ta mer last i axiell 
led, därav valet.  
 
 

http://springs.lesjofors.se/estb-6x36x220
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3.3 Fysiska prototyper 
 
I detta projekt gjordes tre fysiska prototyper. Två av de var specialiserade (Låsmekanik och 
självstängning) och den ena var endast för visuellt syfte (fjädrande tätningslist). Prototyper är 
viktigt i ett produktutvecklingsprojekt. Inom design thinking hamnar prototypframtagning 
under implementeringsstadiet. Det är alltså ett sätt att förverkliga och testa sina koncept. 
Under teoridelen så togs det upp teorier om prototypens olika syften, samt vilka funktioner de 
kan bidra med i ett utvecklingsprojekt. Allt från tester för exempelvis funktioner och 
ergonomi till olika visuella syften som en prototyp förväntas visa. I teorin nämndes även 
skillnaderna på en prototyp och en prEtotype. I tidigare resultatdelar framställdes olika typer 
av prEtotypes i from av skisser, 3D modeller och andra mindre fysiska byggverk. De olika 
delarna som ansågs viktiga att testas är följande: 
 

- Låsmekaniken 
- Självstängningen 
- Den fjädrande tätningslisten mellan dörr och dörr 
- Ramverket 

 
Ramverket är svårare att bygga en fysisk prototyp på för att testa om den klarar av 
påfrestningarna. Därav gjordes en FEM-modell och diverse dimensionering mot olika lastfall, 
som ett sätt att testa att man arbetat på rätt väg. De olika tätningslisterna kunde inte heller 
testas p.g.a. resursbegränsning. Dock gjordes ett test om att prototyptillverka den fjädrande 
tätningslisten funktionellt. P.g.a. stor skillnad i storleksförhållandet så kunde inte ändamålet 
uppnås och prototypen blev endast visuell. Prototypframställningen skedde främst genom 3D 
utskrifter av olika detaljer i mindre skalor. Samt komplettering med diverse infästningar som 
skruvar, muttrar, fjädrar etc. P.g.a. stora storleksförhållanden mellan den verkliga produkten 
och prototypen så uppstod det en del problem i toleranser och tjocklekar. Detta löstes genom 
att nya CAD modeller ritades för endast prototypsyften. Därefter och genom olika typer av 
skärandebearbetning och slipning av detaljer kunde de efterfrågade prototypen framställas.  
 

3.3.1 Låsmekanik 
 
Eftersträvan bakom prototypen för låsmekaniken var att se huruvida ett länksystem kan 
fungera när den integreras med en handtagsrörelse. Även hur dubbens vertikala rörelse 
fungerar ihop med länkarnas cirkulära rörelse. Fjädringen är också en punkt som var bra att 
testa. Både när det gäller funktion men även vart det är lämpligast att den sitter i 
konstruktionen. 
 
Länkarna, dubbhusen, dubbarna, handtaget och det cirkulära länkhandtaget (som styr de två 
länkarna) framställdes genom 3D utskrift. Delarna monterades ihop med skruvar, muttrar och 
brickor i de olika lederna. Ett mindre låshus tillverkades av trä för infästning av dubbhusen 
och de övriga delarna. 
 
Det som inte var möjligt att undersökas var hållfastheten på länkarna. I själva verket kommer 
länkarna vara betydligt längre och problem kan uppstå i böjningar. Även hållfastheten runt 
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infästningen av dubbhusen var inte möjliga att undersöka. Det kan i verkligheten behövas 
stödjas ytterligare.  
 
Som helhet visade prototypen på godkända resultat utefter förväntningarna. Huvudmekaniken 
fungerade som tänkt. 
 

 
Figur 68. Prototyp på låsmekanik 
 

3.3.2 Dörrstängare 
 
En prototyp tillverkades för att testa funktioner och montering av dörrstängaren. Detaljer 3D 
printades i skala 3:10. En mindre dragfjäder och övriga infästningsdetaljer införskaffades. 
Funktionerna som skulle testas var följande:  
 

- Huruvida det var möjligt att spänna fjädern, när man skruvar in skruven som är fäst i 
fjäderns ena ände in i spännhylsan. 

- Armens rotationsrörelse i förhållande till fjädern. 
- Monteringen av hela systemet. 
- Friktionspåverkan mot armen av sandwich-inspänningen av de två locken. 
- Huruvida dörrstängaren klarar av att stänga en mindre skåpdörr. 

 
De roterande infästningsklossarna kunde inte monteras p.g.a. att de blev för små i förhållande 
till den egentliga skalan. Dragfjädern som införskaffades hade två öglor och inte bultade 
ändar. Därav monterades dragfjädern runt en bricka (se figur 69). Detta ledde till oönskade 
friktionsförluster då fjädern inte kunde rotera helt fritt med armen runt sina ändar. Utöver 
detta så lyckades prototypen svara mot ovanstående krav och förväntningar. Monteringen gick 
som planerat. Fjädern gick att spänna när skruven åkte in i spännhylsan. Dörrstängaren 
testades även mot en elskåpsdörr och visade goda resultat (se figur 71). 
 
En viktig orsak till varför man tillverkar prototyper är enligt Ulrich och Eppinger (2014) att 
man kan upptäcka fel som inte syns i visuella modeller. Helt riktigt upptäcktes ett större 
konstruktionsfel i designen till dörrstängaren när den prototypframställdes. I början var tanken 
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att armen och den stora axeln skulle vara sammanfogade. I verkligheten upptäcktes detta vara 
omöjligt då det övre locket aldrig hade kunnat monteras emellan då. Utöver det så hade det 
inte heller varit möjligt att justera armen och spänna fjädern ytterligare. Därav fick armen 
designas som en självständig del. 
 

 
Figur 69. Prototyp, dörrstängare 
 

 
Figur 70. Prototyp, dörrstängare 
 

 
Figur 71. Test av prototyp på ett mindre elskåp 
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3.3.3 Tätning mellan dörr och dörr 
 

En prototyp gjordes även på den fjädrande labyrintslisten (3.2.2.3). Målet var att göra en 
prototyp som visar på funktion av fjädring och stabilitet av listen. För att testa stabiliteten i 
listen mot böjning, så krävs det att man använder samma material med samma E-modul och 
längd i prototypen. Detta var inte möjligt då resurserna inte var tillräckliga. Dock gjordes en 
mindre fysisk prototyp för visuellt syfte. Sådana prototyper är viktiga som 
presentationsmaterial inför olika intressenter. I detta fall för Semcon och KISAB. Prototypen 
tillverkades genom 3D utskrift och kompletterades med mindre skruvar och fjädrar. 
 

 
Figur 72. Olika vyer på prototyp för fjädrande labyrintlist. 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Projektets olika faser 
 
Det här examensarbetet innefattar 20 veckors studiearbete på heltid. Arbetet drevs för det 
mesta på Semcons kontor i Kristianstad och i Blekinge tekniska högskolas lokaler. Licenser 
för diverse programvaror, samt prototypverktyg och material införskaffades från högskolan. 
Övrig litteratur lånades från högskolans bibliotek och från Semcon. För att visuellt visa hur 
arbetsgången i detta projekt var uppdelat, samt vilka delar tog mest tid, så kommer jag att 
presentera ett cirkeldiagram på en ungefärlig uppdelning över tid. 
 

 
Figur 73. Diagram över projektets arbetsuppdelning 
 
Som det syns i figur 73, så spenderades mest tid för 3D modellering. Detta är dels p.g.a. att 
den programvaran valdes som huvudverktyg för formgivning av idéer och koncept. Dels 
också för at det tar oerhört mycket tid att reparera misstag på Inventor. Eftersom alla delar 
behöver samverka så kan det bli långa omvägar. Detta när man behöver ändra en dimension 
på ett ställe och tvingas göra det på fler ställen, så att inga mått- och 
sammanfogningsrelationer motstrids. En viktig metod som användes i det projektet men som 
kostade mycket tid, var ”try & error” metoden. Det innebar att konstruktören utmanade sin 
kreativitet genom att testa, skissa, prototyp framställa, misslyckas och starta igen. Dessa 
loopar är en viktig del i ett utvecklingsprojekt då fel och misstag är naturliga och viktiga i 
tidiga stadier. 
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4.2 FEM-simulering och hållfasthetsberäkningar 
 
Med anledning av projektets avgränsning för utmattningsanalyser, så gjordes ett mycket 
avgörande steg i dimensioneringen. Detta steg kan ha lett till en någorlunda 
överdimensionerad dörr. För att kunna göra ett antagande om att utmattning inte kommer 
uppstå, efter x antal cykler under dörrens livslängd, så eftersträvade jag att utsätta dörrens 
ramverk för värsta tänkbara tryck. Detta för att se om jag lyckas hamna tryggt under den 
tillåtna spänningen. På så sätt kan jag göra antagandet att maxspänningarna kommer att ligga 
under utmattningsgränsen oberoende av antal cykler. Detta antagande verifierades av 
hållfasthetslärare på Blekinge tekniska högskola. Vid placering av de utbredda lasterna på 
FEM modellen, valde jag att utsätta varje enskild balk för kraften som egentligen skall verka 
på hela dörrens area, orsakad av lufttrycket från passerande tåg. I själva verket kan man inte 
heller dividera lasten för varje enskild balkarea, samt anta att balken endast kommer belastas 
på sin egna area. Detta då dörren kommer agera som en enhet och fördela lasten jämnt på dess 
area. Att utsätta dörrens ramverk för maximal last samt se till att ligga under 
deformationsgränser, kan ha lett till val av överdimensionerade balkar. 
 
Det som dock talar för att dörren har rätt dimensioner är att den nya dörren har nästan likadan 
tjocklek på ramverket som den nuvarande dörren. Den nya dörren har dock mindre tvärbalkar 
i snittet. Jag såg även till att ligga hyffsat nära deformationsgränsen med de maximala 
krafterna, för att inte överdimensionera. På ramverket ligger maximal deformationen på en 
punkt på långsidan. Deformationen där ligger på strax under 2 mm. Maximal deformation på 
dörrbladet ligger på tre olika ställen centralt i plåten mellan varje tvärbalk. Deformationen där 
ligger strax under 6 mm, vilket är maxgränsen. Dock fastställdes det att all deformation 
kommer ske elastiskt och inte plastiskt. Deformationspunkterna ligger även långt från 
varandra, alltså kan man inte anta att de ska adderas ihop. Ett annat faktum är att det kommer 
ligga isoleringsmaterial mellan dörrbladen som kommer att bromsa deformationen en aning. 
Alla dessa punkter talar för att dörrens dimension är lagom. Fokus har inte heller legat på 
materialoptimering än på att klara kraven i detta projekt. Dock kvarstår utmattningsanalysen 
som ett framtidsarbete. 
 

4.3 Självstängningsmekanik 
 
Hade detta projekt varit ett konsultuppdrag, inte legat på is och inte gjorts i utbildningssyfte, 
så hade arbetet kring självstängning möjligtvis gjorts annorlunda. Vid benchmarking hittades 
en del intressanta lösningar. Speciellt de dörrstängarna för grindar som kunde integreras ihop 
med gångjärnet. I själva verket kunde varken jag eller specifikationerna på dessa dörrstängare 
avgöra om de hade passat den nya dörrkonstruktionen. Ett steg som hade kunnat göras och 
som görs i sådana projekt, är att man tar kontakt med tillverkaren av dessa externa delar och 
kollar möjligheter om det går att specialtillverka sådana delar till aktuellt projekt. Med tanke 
på att de har expertiskunskap inom det området, samt att produktionen av dörrarna kommer 
ske i en större mängd, så kan det löna sig att outsourca denna del till en expertisleverantör. 
Detta skriver Ulrich och Eppinger (2014) om som extern sökning, i form av att konsultera 
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experter inom olika delproblem. Jag har inte räknat på ekonomin eller lönsamheten om 
KISAB kan prototyptillverka den dörrstängaren jag utvecklade. Just dörrstängaren kändes 
som ett separat produktutvecklingsprojekt. 
 
På grund av omständigheterna i att projektet ligger på is och inte är igång i tillverkningsfasen 
ännu, ledde detta till att överenskommelser och expertishjälp inte var möjlig i samma mån. 
Detta då beställningar inte skulle göras i det tidiga stadiet. Därav kunde inga slutsatser heller 
dras om denna metod hade kunnat fungera. Av dessa anledningar så valde jag att följa ett känt 
citat inom produktutveckling ”get your hands dirty” och starta igång ett utvecklingsarbete 
kring den delpunkten. 
 

4.4 Tätningar 
 
Tätningsproblematiken upplevdes svårast. En anledning är p.g.a. att en funktionell prototyp 
inte kunde tillverkas och därmed verifiera vissa viktiga delfunktioner. En annan anledning är 
att relevansen bakom kraven i kravspecifikationen var svåra att förstå sig på. Även att räkna 
på teorin bakom. Ett exempel är röktätningskravet på hur mycket flöde får max passera 
igenom. Det angavs inga värden på hur snabbt röken färdas eller en beräkningsmodell som 
man kunde följa. Närmast kom jag en beräkningsmodell för flöden i kvadratiska rör, vilket 
inte alls har samma villkor som mindre springor. Därav var resultaten från teorin svåra att 
dimensionera mot i verkligheten. Här tror jag man har två val, antigen bygga och testa, eller 
använda tätningsmodeller där det anges i specifikationerna vilka krav den svarar mot. Semcon 
hade observerat ett behov som inte stod med i kravspecifikationen i att man behöver bromsa 
det kraftiga luftflödet från tågen. Detta behov hade inget med själva röktätningen att göra, 
men behövde ändå integreras ihop med den. 
 
Med tanke på att man inte kunde testa koncepten som svarar mot detta delproblem, så förslogs 
det inga slutkoncept i resultatet, utan det presenterades olika konceptförslag, där samtliga 
behöver testas och möjligtvis utvecklas för att man ska kunna avgöra vilken av de passar bäst. 
Det finns inte heller krav på att ett slutkoncept skall väljas i detta examensarbete, utan ju mer 
färdiga konceptförslag ju bättre det är. De koncepten som presenterades, kunde utefter 
erfarenhet av konstruktör på Semcon, konstateras att där finns potential för funktion. Därav 
antogs det att de koncepten går att bygga vidare på.  
 

4.5 Begränsade möjligheter av kundbehovsinsamling 
 
Ett radikalt delmoment inom de tidiga stadierna av produktutveckling, är insamling av 
kundbehov och formning av krav. Kundbehov kan samlas in på olika sätt. Det kan ske genom 
exempelvis observationer, användarintervjuer, expertintervjuer och kundintervjuer. I detta 
projekt utgick jag i princip av en kravspecifikationslista, några enstaka bilder och behov 
samlade av KISAB och Semcon. Jag kan inte påstå att projektet hade gjort en 
totalomvändning om jag hade observerat dörrarna med mina egna ögon, men det kanske hade 
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uppstått fler viktiga behov. Eller att man kanske hade insett att fler behov kan strykas eller 
tolkas annorlunda, från de man har arbetat mot. Detta kanske hade lett till annorlunda 
tänkande och därmed annorlunda resultat. Förutom för behovsinsamling, så är observationer 
även ett bra kreativitetsverktyg. Via fler observationer, kanske andra helt otänkbara idéer hade 
kunnat uppstå. 
 

4.6 Mänskliga aspekter och samhällsnytta 
 
I detta projekt är det inte svårt att dra paralleller mellan åstadkommen resultat och 
samhällsnytta. Branddörrarna i Stora Bälttunneln är idag gamla och behöver bytas. De nya 
dörrarnas konstruktion byggdes utefter integritetskrav som berör mänsklig säkerhet. När det 
värsta tänkbara inträffar, förväntas denna konstruktion leva upp till förväntningar och bidra 
till att människoliv räddas. Dörren förväntas kunna öppnas och manövreras av en människa, i 
båda riktningarna. En person med funkshinder och en mamma med barnvagn, ska inte ha 
svårigheter i att passera tröskelrampen. Dörren förväntas stängas automatiskt för att sedan täta 
mot rök och brand. Den förväntas även hålla mot branden med rätt isolering. I vanlig drift 
förväntas även dörren att hålla mot påfrestningar av miljön i tunneln, samt tryck från 
passerande tåg. Dörren förväntas fungera när man minst anar, då ska det inte finnas en 
möjlighet till att något går snett. Därmed sätts det stora krav på att dörren skall klara av de 
testerna den kommer att utsättas för i nästa stadie av detta projekt. Förhoppningsvis kommer 
de olika koncepten som diskuterades i denna avhandling, leda till vidareutveckling av den 
nuvarande konceptfasen i detta projekt. 
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5 SLUTSATS 
 

5.1 Röktätning 
 

Första frågeställningen var kring tätning för pardörrar med hänsynstagande till dörrens 
manövrering. Slutsatsen kring den frågan kan efter denna studie dras till att det är tekniskt 
möjligt att täta dubbeldörrarna mot varandra, karmen på översida, undersida och längs 
gångjärnet. Tätningen är tekniskt möjlig och är integrerad med dörrens drift. De koncepten 
som Semcon främst tror på och verifierar, när det gäller tätning mellan de två dörrarna samt 
mellan dörr och karm (Över- och undersida), är de lösningarna som är presenterade under 
3.2.2.2. Tätningen mellan gångjärnet och karmen (se 3.2.2.1) uppskattas och verifieras av 
KISAB och av Semcon. Mycket viktigt att tilläga är att dessa koncept måste prototyp testas 
och utsättas för standardtesterna, för att kunna nå en slutverifiering. 
 

5.2 Dörrkonstruktion 
 

Slutsatsen när det gäller dörrkonstruktionen är att den enligt beräkningar, FEM-simuleringar 
och hållfasthetstester klarar de påfrestningarna som anges i kravspecifikationen (bilaga 1). 
Dock är det viktigt att tillägga att optimering av material och vikt fortfarande är möjlig. Då 
fokus inte legat på att optimera material på detaljnivå, eller att konstruera modell som går att 
göra tillverkningsritningar på. Detta är eftersom projektet fortfarande befinner sig i ett 
konceptstadie. Dock utvecklades dörrkonstruktionen utifrån en verklig relevans, därav har 
optimering gjorts där det har varit möjligt. Dörrkonstruktionen har ännu inte verifierats av 
kunden, därav kan inte fler slutsatser dras. 

 

5.3 Självstängning 
 

Prototypen verifierade funktionaliteten för en dörrstängare. Dock kvarstår samspelet mellan 
två dörrstängare på vardera sida. Även beslutet på om man vill inkludera expertis hjälp från 
tillverkare av dörrstängare, har det inte tagits hänsyn till, då det legat utanför projektets ramar. 
Slutsatsen kvarstår att möjligheten för självstängning av en svängdörr, integrerat med övrig 
konstruktion är möjlig. Detta verifierades av konstruktion, beräkningar och 
prototypframställning. 

 

5.4 Låskonstruktion 
 

Slutsats när det gäller låskonstruktion, är att mekaniken med länksystem som styr låsdubbar 
fungerar och är skräddarsydd för den här dörrkonstruktionen. Detta verifierades av 
erfarenhetsmått från konstruktörer på Semcon och KISAB. Ytterligare en verifiering på 
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mekaniken gjordes genom prototypframställning. Det som ännu inte verifierats är 
hållfastheten på konstruktionen och de olika infästningarna samt stöden runt om. 
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6 FRAMTIDA ARBETEN 
 
Som tidigare nämnt är detta projekt i ett konceptstadie. Nästa stadie är tillverkningsstadiet. 
Där skall det ritas tillverkningsmodeller på skruvnivå som bygger på konceptmodellerna. En 
omfattande prototyp behöver göras. Alltså att man väljer klart de olika koncepten man vill gå 
vidare med, samt bygga allting i verklig skala och med verkliga material. Utmattningsanalyser 
behöver göras för eventuell nedbantning av dörrensvikt, eller i värsta fall, en 
omdimensionering av de valda profilerna. Alla utmattnings- och integritetstester i 
kravspecifikationen behöver göras på den omfattande prototypen. Vill man gå vidare med 
konceptet om tröskelautomaten, så behöver funktionen om hur pluggen trycks in av karmen 
utvecklas och ses över. Prototyper på övriga tätningsalternativ behöver också göras. Val av 
fjäder och test av en verklig dörrstängare är också inkluderat i den omfattande prototypen och 
behöver göras. Val av olika glidlager och bussningar, val av handtag och övriga infästningar 
borde studeras också.  
 
En ekonomisk självkostandskalkyl som inkluderar material, tillverknings- och 
monteringskostnader behöver göras, som kunden kan basera sina val av koncepten på. 
 
Det finns i själva verket mycket arbete kvar att göra, men ovannämnda punkter är de 
viktigaste som kommer i nästkommande fas. Dock inte de enda kvarvarande. 
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Bilaga 1. Kravspecifikation  
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Bilaga 2. Mötesprotokoll Gällande branddörrar till Stora 
Bälttunneln 

Deltagare 

Noh Saeed, Håkan Johnsson & Peter Nilsson från Semcon. 

Heinz Abrahamsson & Julius Petursson från KISAB 

Synpunkter från KISAB 

• Vajersystem uppmuntras inte p.g.a. hållfasthetsaspekter, dock kan konceptet 
kvarhållas och påbyggas med möjligtvis länksystem 

• Helst ingen mekanik mellan dörrbladen p.g.a. plats till isoleringsmaterial. Idéer om att 
flytta ut systemet till utsidan 

• Dubbhus behöver stödjas så den sitter ordentligt 

• Självstängningsfunktion behöver ses över, en länk som roterar mellan dörr och karm 
kan skapa problem för eventuella tätningar mellan dörr och karm på ovansida. 

• Tätning mellan gångjärn och karm ser bra ut med en cirkulär profil som följer 
gångjärnets radie 
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Bilaga 3. Design thinking template. Källa: M. Bertoni, "Project report instructions", Blekinge 
Tekniska Högskola, 2017. 



 

81 

 

Bilaga 4. Teknisk dokumentation för rökgastätning, tröskelautomat Planet FT. 
Källa:  https://www.leifarvidsson.se/troskelautomat-planet-ft-850-mm-48-db 
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