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I 

Förord 
 
Återigen slås jag av hur fort tiden går. Mitt examensarbete på Rolls-Royce, som till en början 
kändes som ett jätteprojekt, är nu avklarat. Att arbeta ensam med ett större projekt är för mig 
en ny erfarenhet. Det har bitvis känts tufft men samtidigt varit mycket lärorikt. Jag har bland 
annat fått lära mig ett nytt CAD-program samt för första gången tagit fram ett komplett 
ritningsunderlag. 
 
Jag vill tacka Rolls-Royce och framför allt Peter Mähler som gav mig möjligheten att genom-
föra detta arbete. Tack också till alla er som på ett eller annat sätt har hjälpt mig på vägen 
genom att svara på frågor, komma med idéer, hjälpa mig med Unigraphics, granska ritningar 
eller bara vara trevliga. Ett särskilt varmt tack vill jag rikta till Lars-Göran Andersson och 
Lars Blomberg, utan vars hjälp och tålamod mitt examensarbete inte hade varit möjligt att 
genomföra. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka universitetsadjunkt Stig Karlsson, min handledare på Luleå 
tekniska universitet, för stöd och konstruktiv kritik. 
 
 
Kristinehamn, april 2009 
 
Johanna Wirén 
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Sammanfattning 
 
De senaste åren har det blivit allt vanligare att utföra thrusterbyten på fartyg medan de ligger 
kvar i vattnet, så kallade undervattensmontage. Genom att slippa gå i torrdocka kan rederierna 
göra betydande ekonomiska och tidsmässiga besparingar. Under hösten 2004 inledde Rolls-
Royce projektet Undervattensmontage Standard där ett eget koncept med tillhörande 
utrustning för borttagande och installation av tunnelthrustrar under vatten har tagits fram. 
Syftet med detta examensarbete är att ur ett ergonomiskt perspektiv utveckla designen på 
maskinrumskåpan som utgör en del av denna utrustning. Målet är att åstadkomma ett säkert 
handhavande med minskad skaderisk. 
 
Arbetet genomförs med hjälp av en rad dokumenterade metoder. Under datainsamlingen är 
intervjuer av särskilt stor betydelse för att erhålla en förståelse för hur maskinrumskåpan 
fungerar samt vilka problem som uppstått i samband med användandet. De personer som 
deltagit vid provning av maskinrumskåpan anser bland annat att den är onödigt tung samt att 
det finns en hel del att önska vad gäller sikten vid övervakning av ett thrusterbyte. 
Konstruktionen är inte heller dimensionerad för att kunna användas tillsammans med ett 
lyftverktyg. 
 
Utvecklingsarbetet kretsar till stor del kring den kravspecifikation som tas fram i ett tidigt 
skede av examensarbetet. Utifrån dess kriterier genereras fem olika koncept som utvärderas i 
grupp med stöd av en kriterieviktsmatris. Vid utvärderingen kan ingen given vinnare utses. 
Gruppen väljer i stället att kombinera två av koncepten till en ny helhetslösning som utgör 
grunden för den slutliga modellen. 
 
Konstruktionen av såväl koncept som slutlig modell utförs i solidmodelleringsprogrammet 
Unigraphics NX3 där även ett komplett ritningsunderlag tas fram. Hållfasthetsberäkningar 
utförs för att säkerställa att designen är anpassad för den belastning som den kommer att 
utsättas för. Den färdiga modellen importeras till ytmodelleringsprogrammet Alias 
AutoStudio där ett presentationsmaterial tas fram. 
 
Resultatet är en maskinrumskåpa i tre delar som på ett flertal punkter skiljer sig från sin 
föregångare. Bland annat har ett extra siktglas samt belysning tillkommit för att optimera 
sikten för montören vid övervakning av ett thrusterbyte. Konstruktionen är också anpassad för 
att ett lyftverktyg ska kunna monteras på och användas tillsammans med kåpan. Vidare har en 
lucka tagits upp för att möjliggöra en säker hopkoppling av lyftverktyg och thruster. 
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Abstract     
 
In recent years, removing and installing thrusters on berthed vessels using underwater 
handling has become increasingly common. By avoiding sending vessels to dry-dock the 
shipping companies can save both time and money. In autumn 2004, Rolls-Royce initiated the 
project Underwater handling of vertical mounted thrusters with the intention of developing a 
unique concept for underwater removal and installation of tunnel thrusters. The project has 
resulted in a patented method complete with specific equipment. The purpose of this Master’s 
thesis is to develop the design of the machine room cover, which is a part of this equipment, 
with respect to ergonomics. The goal is to achieve a safe handling with a reduced risk of 
injury. 
 
The project is carried out using a series of documented methods. Interviews are of particular 
importance for obtaining information about the machine room cover, in order to understand 
the problems associated with the present design. Those involved in testing the underwater 
handling equipment find the machine room cover unreasonably heavy. The ability to monitor 
thruster removal/installation also leaves a lot to be desired. Also, the design is not di-
mensioned for use with lifting equipment. 
 
The development revolves around the requirements specification, which is established at an 
early stage of the project. On the basis of its criteria five different concepts are generated and 
evaluated in group using a concept scoring matrix. Despite thorough evaluation, no dominant 
concept can be identified. Instead, two concepts are selected and combined for further 
development. 
 
Concepts as well as final model are designed using the solid modeling program Unigraphics 
NX3. This program is also used to produce a set of manufacturing drawings. Computational 
mechanics analyses are performed to ensure that the construction is dimensioned for the 
intended load. The final model is imported into the surface modeling program Alias 
AutoStudio, in order to create realistic renderings for presentation. 
 
The result is a three-piece machine room cover, which in many ways differs from the previous 
design. For example, an extra sight glass and lighting has been added to optimize visibility 
when monitoring thruster removal/installation. The construction is also dimensioned for use 
with lifting equipment. To enable safe mounting of the lifting equipment, an opening has been 
added in the upper cylinder. 
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1 Inledning 
 
Civilingenjörsutbildningen Ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska 
universitet avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 
veckors heltidsstudier. Arbetet som beskrivs i denna rapport har utförts på Rolls-
Royce AB i Kristinehamn. 

1.1 Företagspresentation 
Rolls-Royce AB i Kristinehamn utgör en del av Rolls-Royce plc som med sina 39 000 
anställda i 50 länder verkar inom fyra affärsområden: civilflyg, militärflyg, marina system och 
energisystem. Då Rolls-Royce grundades 1906 av Henry Royce och Charles Rolls 
producerades till en början enbart bilar. 1914 tillverkades den första flygplansmotorn och i 
slutet av 1920-talet utgjorde flygplansmotorer huvuddelen av företagets affärsverksamhet. 
Rolls-Royce är idag världens andra största tillverkare av flygplansmotorer, näst efter GE 
Aviation. Omkring 600 flygbolag använder sig av deras motorer. Lyxbilstillverkningen sker 
numera i ett eget bolag, Rolls-Royce Motor Cars, som ägs av tyska BMW. 
 
Rolls-Royce AB i Kristinehamn tillhör koncernens marina division vilken är världsledande 
inom marin framdrivning, positionering och manövrering samt fartygssystem och fartygs-
design. Verksamheten har över 8 000 anställda i 34 länder. Fler än 20 000 fartyg har Rolls-
Royce utrustning ombord och cirka 400 fartyg i 70 olika länders flottor drivs av företagets 
utrustning.1 
 
Verksamheten i Kristinehamn har cirka 450 anställda och omfattar marknadsföring, 
försäljning samt utveckling, design och produktion av fasta och ställbara akterpropellrar, 
vattenjetsystem (figur 1), podsystem (figur 2) och digitala manöversystem. Dessa produkter 
sitter på färjor, kryssningsfartyg, fraktfartyg och militära enheter över hela världen. Det 
volymmässigt största produktområdet utgörs av ställbara akterpropellrar följt av vattenjet-
system och podsystem. Företagets utveckling av vattenjetsystem har bidragit till, och till och 
med varit en förutsättning för, utvecklingen av snabbgående färjor.              

                                                 
1 http://www.rolls-royce.com 

 
 

Figur 1 Kamewa FF-series waterjet.  
Källa: http://www.rolls-royce.com 
 

Figur 2 MermaidTM pod propulsion system. 
Källa: http://www.rolls-royce.com 

http://www.rolls-royce.com
http://www.rolls-royce.com
http://www.rolls-royce.com
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Kristinehamn utgör även en bas för serviceverksamhet som inkluderar service- och 
montageassistans, reservdelar, uppgradering av befintliga installationer, utbildningsverk-
samhet samt verkstadsresurser för reparationsarbeten. Här finns också ett hydrodynamiskt 
forsknings- och utvecklingscentrum med möjlighet att utföra modellprovning. Tack vare detta 
kan framdrivningssystemet optimeras i förhållande till skrovet för att tillgodose kundens krav 
gällande verkningsgrad, fart, buller, vibrationsnivåer etc.2 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Tunnelthruster 
För att manövrera marina fartyg används i regel olika typer av roder. Dessa fungerar bra så 
länge fartyget håller en viss hastighet. Vid låga hastigheter blir dock roder ineffektiva. Genom 
att placera en eller flera tunnelthrustrar i fartygets för eller akter kan detta problem lösas. 
 
En tunnelthruster består vanligtvis av en propeller installerad i en tvärgående tunnel som 
sträcker sig genom fartyget (figur 3, 4 och 5). Tunnelthrustern är konstruerad för att ge 
fartyget maximal sidokraft så att det på ett effektivt sätt kan manövreras vid låga hastigheter. 
Detta är framför allt önskvärt vid dockning och manövrering i hamnar. I allmänhet är en 
tunnelthruster reversibel, det vill säga utformad på ett sådant sätt att fartyget kan manövreras 
såväl åt babord som åt styrbord. 
 

 
Figur 3 En tunnelthruster i genomskärning. Källa: http://www.rolls-royce.com  

                                                 
2 Rolls-Royce Intranet – Offshore, Merchant and Commercial Operations 

http://www.rolls-royce.com
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Fartyg som är utrustade med en eller flera tunnelthrustrar har en symbol ovanför vattenlinjen 
vid varje thruster (figur 4 och 5). Denna symbol, som kan variera något i utförande, återfinns 
på båda sidorna av skrovet.3 

 

1.2.2 Undervattensmontage 
Under hösten 2004 inledde Rolls-Royce projektet Undervattensmontage Standard där ett nytt 
koncept för borttagande och installation av tunnelthrustrar under vatten har tagits fram. 
Tanken är att thrustrar av varierande storlek ska kunna bytas med denna metod. Målsättningen 
är att färdiga utbytesenheter ska finnas tillgängliga för att byten snabbt ska kunna genomföras 
då tunnelthrustrar förstörts eller behöver repareras. Rolls-Royce har metoden patenterad och 
det ser idag ut att finnas ett stort behov av denna tjänst på marknaden. I konceptet för under-
vattensmontage ingår en särskild utrustning bestående av: 4 

• Släde (figur 6) 

• Maskinrumskåpa 

• Utrustning för horisontell positionering i tunnel 

• Utrustning för vertikal positionering i tunnel  
 

 
Figur 6 Släden är en del av den utrustning som tagits fram för undervattensmontage av tunnelthrustrar. 

                                                 
3 Lars-Göran Andersson. Konstruktör, Rolls-Royce AB 
4 Lars Blomberg. Projektledare, Rolls-Royce AB 

 Figur 4 Tre tunnelthrustrar på rad som sträcker sig 
genom fartyget. Foto: Lars Göran Andersson 

Figur 5 Tydliga symboler ovanför vattenlinjen på 
fartyget markerar tunnelthrustrarnas placering.  
Foto: Lars-Göran Andersson 
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1.2.3 Maskinrumskåpan 
Maskinrumskåpan, tillsammans med anordningen för vertikal positionering i tunnel, är den 
del av utrustningen som används inifrån fartyget. Maskinrumskåpan monteras i fartygets 
thrusterrum, det vill säga det utrymme som är beläget över den tunnel där thrustern är 
monterad (figur 7). Kåpans främsta uppgift är att hindra vatten från att läcka in i fartyget då 
ett undervattensmontage genomförs. Genom maskinrumskåpan övervakas också thruster-
bytet.5 
 

Fartygsskrov

Tunnel

Thruster

Maskinrumskåpa

Thrusterrum

 
 

Figur 7 Maskinrumskåpan monteras i fartygets thrusterrum. Modell: Lars-Göran Andersson 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla maskinrumskåpans utformning för att förbättra 
dess ergonomiska egenskaper. Målet är att uppnå ett säkert handhavande med minskad skade-
risk.  Arbetet ska resultera i: 

• En CAD-modell  
• Ritningar för produktion 
• Projektrapport 
• Muntlig redovisning 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete behandlar endast den del av utrustningen för undervattensmontage som 
hanteras från fartygets thrusterrum och består av maskinrumskåpa samt utrustning för vertikal 
positionering i tunnel. Släde och utrustning för horisontell positionering i tunnel beaktas ej. 
Då Rolls-Royce har valt ut en ny typ av lyftanordning som företaget vill prova anpassas 
maskinrumskåpans utformning med hänsyn till denna. Vidare avgränsas konstruktionsarbetet 
till att gälla endast en storlek av maskinrumskåpan. Storleken väljs för att passa den tunnel 
med tillhörande thruster som finns uppställd i verkstaden på Rolls-Royce i Kristinehamn.

                                                 
5 Lars-Göran Andersson. Konstruktör, Rolls-Royce AB 
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2 Metod och genomförande 
 
För att uppnå goda resultat och för att säkerställa arbetets kvalitet är det viktigt att 
utnyttja vedertagna och dokumenterade metoder. Metoder är verktyg för att genom-
föra ett väl genomtänkt och strukturerat arbete.6 I detta kapitel presenteras de metoder 
som används samt på vilket sätt de används i examensarbetet. 

2.1 Datainsamling 
Olika datainsamlingsmetoder används för att samla in relevant information om det aktuella 
området. Detta är av särskild vikt under projektets början för att uppnå en förståelse för den 
uppgift som ska utföras. Datainsamling är även nödvändig i projektets senare skeden, då i 
samband med analys och idéutveckling. 

2.1.1 Observation 
Observation är den mest grundläggande metoden för att samla information om hur människor 
beter sig i olika situationer. Metoden används för att få förståelse för hur användaren agerar i 
sin naturliga omgivning utan att påverka den process som pågår. Genom observationer erhålls 
kunskap om vad människor faktiskt gör, till skillnad från vad de säger att de gör. 
 
Observationer kan vara ostrukturerade eller strukturerade. De ostrukturerade används 
vanligen tidigt i en studie då inget särskilt eftersöks utan allt av intresse noteras. Strukturerade 
observationer utförs enligt en på förhand utarbetad plan då observatören vet vilka händelser 
som är relevanta och därför bör studeras närmare. 
 
Vidare kan observationer vara direkta eller indirekta. Skillnaden består i huruvida observa-
tören själv är närvarande eller ej. Vid direkta observationer är observatören närvarande och 
iakttar händelseförloppet med sina egna sinnen. Genom att exempelvis anteckna, använda sig 
av checklistor eller videokamera kan han/hon registrera vad som sker. Vid indirekta 
observationer sker registreringen genom kontinuerlig filmning och observatören befinner sig 
inte själv på platsen.7 
 
Under en demonstration i Rolls-Royces verkstad görs en strukturerad observation. Dels för att 
studera de arbetsmoment som utförs med hjälp av maskinrumskåpan då en tunnelthruster 
monteras och demonteras, dels för att komplettera den information som framkommit av 
intervjuer. 

                                                 
6 Mats Bohgard et al. (2008): Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent 
7 Jan-Axel Kylén (2004): Att få svar – Intervju, enkät, observation. Stockholm: Bonnier Utbildning 
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2.1.2 Intervju 
Intervju är oftast den lättaste metoden för att få information om hur en person uppfattar en 
företeelse av intresse. Intervjuer kan utformas på en rad olika sätt beroende på vilken typ av 
resultat som önskas. Det är syftet med intervjun som avgör vilken intervjuform som ska 
användas. Intervjuer brukar delas upp efter struktureringsgrad. En intervju kan vara ostruktur-
erad, strukturerad eller halvstrukturerad. 
 
Ostrukturerad intervju 
I en ostrukturerad intervju ställer intervjuaren vida, öppna frågor varpå intervjupersonen tillåts 
svara fritt. Intervjuaren har därefter möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare 
förståelse för intervjupersonens uppfattning och upplevelse av exempelvis en situation. Den 
ostrukturerade intervjun är en bra metod då intervjuaren inte har så stor kunskap om ämnet. 
Då intervjuformen är mycket resurskrävande lämpar den sig bäst att utföra på ett fåtal 
personer.  
 
Strukturerad intervju 
I en strukturerad intervju ställer intervjuaren i förväg formulerade frågor i en bestämd 
ordningsföljd och intervjupersonen svarar antingen fritt eller genom fasta svarsalternativ. För 
att veta vilka områden som ska undersökas samt för att kunna formulera frågor och utforma 
svarsalternativ på ett sådant sätt att önskad information erhålls krävs goda förkunskaper. 
Intervjuformen brukar i regel utföras på ett större antal personer och då som relativt korta 
intervjuer. Ett alternativ till strukturerade intervjuer är en enkätundersökning. 
 
Halvstrukturerad intervju 
Den halvstrukturerade intervjun är en kombination av den strukturerade och den ostruktur-
erade intervjun. Intervjuaren vet på förhand vilka frågeområden som är av intresse och delvis 
vilka frågor som ska ställas. Därmed krävs vissa förkunskaper. Frågorna kan vara såväl öppna 
som i förväg formulerade och intervjupersonen svarar antingen fritt eller genom fasta svars-
alternativ. Detta ger bättre möjligheter att ställa följdfrågor jämfört med den strukturerade 
intervjun.8 
 
I examensarbetet används främst halvstrukturerade intervjuer för att få information om hur 
den nuvarande maskinrumskåpan fungerar, hur den ska användas, av vem den är tänkt att 
användas, i vilken miljö den ska användas, hur den uppfattas av dem som varit med och 
provat den, vilka eventuella designmässiga förbättringar som önskas etc. I första hand 
intervjuas de personer som deltagit vid provning av maskinrumskåpan och övrig utrustning 
för undervattensmontage. Erhållet intervjumaterial ligger sedan till grund för såväl analys som 
konceptgenerering. I bilaga 1 återfinns de frågeställningar som utgör grunden för de intervjuer 
som genomförs under examensarbetet. 

                                                 
8 Annika Lantz (1993): Intervjumetodik – Den professionellt genomförda intervjun. Lund: Studentlitteratur AB 
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2.2 Analyser 
För att komplettera den information som framkommit under datainsamlingen samt erhålla en 
djupare förståelse för problemområdet genomförs nedanstående analyser. 

2.2.1 Hierarkisk uppgiftsanalys 
Hierarkisk uppgiftsanalys (Hierarchical Task Analysis, HTA) är en metod som används för att 
i detalj beskriva de steg en användare måste gå igenom för att utföra en specifik uppgift. 
Analysen är ett bra verktyg för att strukturera och förstå hur en uppgift utförs. För att erhålla 
de indata som krävs görs observationer och intervjuer med användare. Även manualer och 
instruktioner kan vara användbara och bidra med viktig information.  
 
Det första steget av analysen består i att fastställa huvudmålet för uppgiften. När detta är gjort 
delas huvudmålet in i ett antal delmål som måste utföras för att uppfylla huvudmålet. Antalet 
delmål varierar beroende på vilken detaljgrad som önskas, men det uppgår oftast till mellan 
fyra och åtta stycken. På den nedersta nivån i en HTA kallas delmålen för operationer. Medan 
upp-delningen i delmål kan variera beroende på vem som utför metoden är operationerna 
alltid desamma oavsett metodens utförande. Resultatet av en HTA kan redovisas i ett HTA-
diagram eller i tabellform.9  
 
En hierarkisk uppgiftsanalys görs i ett tidigt skede av examensarbetet, se bilaga 2 och 3. Detta 
för att få en förståelse för den nuvarande maskinrumskåpan och hur denna används. HTA:n 
ligger även till grund för vidare analysarbete. Genom att studera instruktioner och genomföra 
intervjuer erhålls nödvändig information. 

2.2.2 Analytisk utvärdering med PHEA 
PHEA (Predictive Human Error Analysis) används för att utvärdera interaktionen mellan en 
användare och en teknisk produkt eller ett system. Såväl färdiga produkter som tidiga skisser 
och modeller kan undersökas med metoden, vilket gör den mycket användbar i produkt-
utvecklingsprocessen. Det är viktigt att den eller de personer som utför analysen har förståelse 
för hur produkten fungerar samt i vilket sammanhang den ska användas. Den analytiska ut-
värderingen med PHEA kan beskrivas i fyra steg: 
 

1. Definition av utvärderingen 
Ramarna för utvärderingen fastställs genom att besvara följande frågor: 

1. Vad är syftet med utvärderingen? 
2. Vilken produkt ska utvärderas? 
3. Vilken användning ska utvärderas? 
4. Vem är användaren? 
5. Hur ser omgivningen ut där interaktionen mellan användare och produkt sker? 

 
2. Beskrivning av människa-tekniksystemet 

De ingående delarna i människa-tekniksystemet, det vill säga användaren, omgiv-
ningen, uppgiften och produktens användargränssnitt, beskrivs ingående. För att få 
underlag till beskrivningen görs intervjuer med användare och tillverkare, observa-
tioner av användningen samt studier av manualer och instruktioner. 
 

                                                 
9 Mats Bohgard et al. (2008) 
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3. Analys av vilka fel användaren kan göra 
Analysen går ut på att undersöka vilka tänkbara fel som kan uppstå under använd-
ningen samt vilka konsekvenser dessa fel kan medföra. Analysen utförs enligt följande 
steg: 

1. Definiera uppgiften i steg (exempelvis med hjälp av HTA). 
2. Identifiera möjliga handlingsfel i varje steg. 

 
Därefter analyseras varje identifierad felhandling: 

3. Vad är orsakerna till felet? 
4. Vad blir konsekvenserna av felet? 
5. Kommer användaren att kunna upptäcka felet? 
6. Kommer användaren att kunna återhämta felet och i sådana fall hur?  

 
4. Sammanställning och uppföljning av resultat 

Resultatet sammanställs i form av tabeller som visar på möjliga fel i användningen. 
Därefter reflekteras över huruvida dessa fel är tänkbara i en verklig användnings-
situation. Slutligen analyseras hur problemen skulle kunna undvikas eller mildras och 
förslag tas fram för hur produktens design kan förbättras.10 
 

För att förutse vilka fel användaren av maskinrumskåpan kan göra då en tunnelthruster 
monteras respektive demonteras görs en utvärdering med PHEA. Denna återfinns i bilaga 4. 
Analysen baseras på intervjuer med produktens presumtiva användare, det vill säga Rolls-
Royces serviceingenjörer, samt den HTA som gjorts i ett tidigare skede av examensarbetet.  

2.3 Problembestämning 
Problembestämningen definierar uppgiften och klargör vilka problem som förekommer och 
som ska lösas. Den resulterar i en kravspecifikation som ligger till grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

2.3.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation syftar till att lista vilka kriterier som måste uppfyllas av en design-
lösning, det vill säga vilka krav som ställs på en produkt. Det kan röra sig om hållfasthet, 
hastighet, kostnad, säkerhet etc. Kravspecifikationen hjälper till att definiera och klarlägga 
problemet som ska lösas samt visar vart arbetet ska leda. Då större delen av utvecklingsarbetet 
bygger på just kravspecifikationen bör denna tas fram i ett så tidigt skede som möjligt. Till att 
börja med listas de mest uppenbara kraven. Dessa krav utvecklas och uppdateras sedan 
kontinuerligt under arbetets gång. 
 
Det är viktigt att kraven formuleras på ett sådant sätt att de är oberoende av en specifik 
lösning. En kravspecifikation ska tala om vad en produkt måste göra, inte vad den måste 
vara. Kriterier bör i fösta hand vara kvantifierbara, det vill säga kunna uttryckas i siffror och 
tal. De ska också utryckas så tydligt som möjligt. Kriterierna formuleras som krav eller 
önskemål. Krav måste under alla omständigheter uppfyllas. Om något av kraven ej uppfylls är 
inte lösningen godkänd. Önskemål är kriterier som ska uppfyllas då det är möjligt. I ett senare 
skede av utvecklingsarbetet används kravspecifikationen till att utvärdera de lösningsförslag 
som tagits fram.11 

                                                 
10 Mats Bohgard et al. (2008) 
11 Gerhard Pahl et al. (2007): Engineering design – A systematic approach. 3 uppl. London: Springer-Verlag  
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I ett relativt tidigt skede av examensarbetet presenterar Rolls-Royce ett första utkast till en 
kravspecifikation. Denna modifieras efter hand och till sist framträder en slutlig version 
innehållande såväl krav som önskemål, se bilaga 5. Utifrån kravspecifikationen baseras det 
fortsatta utvecklingsarbetet, från konceptgenerering till val och utvärdering av lösning. 

2.4 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsfasen syftar till att utifrån kravspecifikationen alstra förslag på olika 
produktlösningar. Det gäller att generera så många lösningsförslag som möjligt för att öka 
sannolikheten att de flesta möjliga tänkbara lösningarna hittas. Det är därför viktigt att det 
kreativa arbetet stöds av metoder och en systematisk arbetsgång. Vidare bör de olika koncept 
som tas fram vara på samma detaljnivå för att möjliggöra en rättvis jämförelse.12 

2.4.1 Brainstorming 
Brainstorming är förmodligen den mest välkända metoden för att stimulera kreativt tänkande. 
Syftet är att generera så många idéer som möjligt för att lösa ett specifikt problem. Brain-
storming utförs normalt i grupper om fyra till åtta personer. För att få ett bra resultat är det 
viktigt att tänka på gruppens sammansättning, den bör inte enbart bestå av experter. Gruppen 
får heller inte vara hierarkisk, en person måste dock ta på sig ledarrollen. Ledarens roll är att 
ansvara för att metoden följs som planerat och att negativ kritik motverkas. Sessionen bör inte 
pågå längre än 20-30 minuter eller tills idéerna har tagit slut. De grundläggande reglerna för 
brainstorming är följande: 13 

• Ingen kritik är tillåten då det hämmar kreativiteten. 
• Så många idéer som möjligt eftersträvas. 
• Ovanliga idéer är välkomna. 
• Alla idéer bör vara korta. 
• Försök att kombinera och vidareutveckla andras idéer. 

 
Brainstorming utförs vid ett flertal tillfällen under arbetets gång, oftast parvis men även i 
grupp om fyra personer. Metoden används främst för att söka lösningar till de problem som 
påträffats under problembestämningen. En rad idéer framkommer som sedan sammanställs 
och används då de olika koncepten tas fram. 

2.4.2 Solidmodellering 
För att visualisera de olika lösningsförslagen används solidmodelleringsprogrammet 
Unigraphics NX3 där ett antal 3D-modeller tas fram. 

                                                 
12 Hans Johannesson et al. (2004): Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design.  
    Stockholm: Liber AB 
13 Nigel Cross (2000): Engineering design methods – Strategies for product design. Chichester, England: John  
    Wiley & Sons Ltd. 
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2.5 Utvärdering och val av koncept 
Under utvärderingen granskas de lösningsförslag som genererats i konceptfasen. Ut-
värderingen sker gentemot kriterierna i kravspecifikationen och genomförs i ett antal steg, 
beroende på hur många koncept som tagits fram. I ett första steg görs en grovgallring för att 
sålla bort de allra sämsta lösningarna. Den fortsatta utvärderingen är mer noggrann och syftar 
till att ytterligare reducera antalet koncept för att slutligen välja ett alternativ som går vidare 
och utvecklas till den färdiga produkten. Till stöd för utvärdering och val av koncept används 
ofta olika slags beslutsmatriser.14 

2.5.1 Kriterieviktsmatris 
I en kriterieviktsmatris jämförs de olika koncepten med varandra genom att ta hänsyn till 
särskilda viktade urvalskriterier som har formulerats utifrån önskemålen i kravspecifika-
tionen. Varje koncept betygsätts utifrån hur väl det uppfyller de olika urvalskriterierna. 
Alternativen rangordnas därefter och det koncept som får högst totalt meritvärde får den 
högsta rangen. Den bästa lösningen borde vara den som rangordnats högst efter ut-
värderingen. Resultatet bör dock ifrågasättas innan ett beslut fattas. En utvärdering med 
kriterieviktsmatris går till enligt följande: 
 

1. En kriterieviktsmatris (tabell 1) upprättas där koncept, urvalskriterier och vikter för 
dessa urvalskriterier förs in.  

2. Koncepten betygsätts för hur väl de uppfyller de olika kriterierna. Det är i regel lättast 
att värdera varje koncept utifrån ett kriterium i taget. 

3. Poängen räknas samman och varje koncept får en rangordning baserad på dess totala 
meritvärde. 

4. Slutligen beslutas vilket koncept som går vidare till detaljkonstruktion. Beslutet bör 
helst vara enhälligt eller fattat i samförstånd. 

 
         Tabell 1 Kriterieviktmatris 
 

 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Kriterium Vikt Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

A        

B        

C        

D        

Σ Poäng       

Rangordning    

 

                                                 
14 Karl T. Ulrich & Steven D. Eppinger (2003): Product design and development. 3 uppl. New York: McGraw- 
    Hill 
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Det är viktigt att de val som görs är väl genomtänkta och inte enbart baseras på konceptens 
poängsummor. Till hjälp för att fatta ett förnuftigt beslut kan följande frågor användas:  
 

• Är poängskillnaden mellan de olika lösningsförslagen tillräckligt stor för att kunna 
avgöra huruvida ett alternativ är bättre än ett annat? 

• Hur ser balansen mellan delbetygen ut för de olika koncepten? Finns där höga betyg 
blandade med låga? I vissa fall kan det vara mer motiverat att välja en lösning med en 
lägre poängsumma än vinnaralternativet på grund av jämnare delbetyg. 

• Finns det en osäkerhet i betyg, viktfaktorer och betygskalor?  
 
Då valet av koncept slutligen är gjort bör lösningens svagare sidor granskas. Kanske kan 
dessa förbättras genom att utnyttja styrkor hos förkastade koncept. Genom att på detta sätt 
kombinera fördelar från olika lösningsförslag kan det vinnande konceptet ytterligare för-
bättras. Därför är det viktigt att inte helt förkasta de koncept som valts bort.15 
 
Kriterieviktning 
För att vikta urvalskriterierna, det vill säga avgöra hur betydande de är relativt varandra, 
används en viktbestämningsmatris (tabell 2). Den går ut på att jämföra kriterierna med 
varandra parvis. Vid den parvisa jämförelsen av två kriterier låter man dem dela på värdet 2. 
Om kriterierna bedöms vara lika viktiga erhåller de båda värdet 1. Då det ena kriteriet bedöms 
vara viktigare än det andra får detta kriterium hela värdet 2 och det mindre viktiga kriteriet 0. 
 

Tabell 2 Viktbestämningsmatris 
 

Kriterium A B C D Sum Sum/Tot 

A - 2 0 0 2 0.17 

B 0 - 1 2 3 0.25 

C 2 1 - 1 4 0.33 

D 2 0 1 - 3 0.25 

Tot 12 1.00 

 
Vikterna räknas sedan om för att få dem i skala 1 till 10. Detta görs genom att ge kriteriet med 
den högsta vikten det högsta värdet i den betygsskala som önskas. I detta fall får kriterium C 
värdet 10. Sedan beräknas vikterna för övriga kriterier i proportion till detta genom att 
använda nedanstående ekvation. 
 
w = (σ/σmax) · wmax      (1) 
 
där  σ  = Sum/Tot      

wmax  = det högsta värdet i den valda betygsskalan 
 
 
Betygsättning 
För att kunna jämföra de olika koncepten med varandra krävs en beskrivning av hur bra eller 
dåligt varje koncept uppfyller varje enskilt urvalskriterium. Detta görs genom att sätta betyg 
efter någon vald betygsskala. I detta fall väljs skala 1 till 10.16 

                                                 
15 Karl T. Ulrich & Steven D. Eppinger (2003) 
16 Hans Johannesson et al. (2004) 
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En utvärdering med kriterieviktsmatris görs under examensarbetet för att utvärdera de 
lösningsförslag som tagits fram under konceptstadiet. Närvarande vid utvärderingen är berörd 
projektledare, konstruktör och montör. Mötet inleds med att gå igenom urvalskriterierna för 
utvärderingen varpå dessa viktas. Därefter betygsätts de olika koncepten och poängsummorna 
räknas samman. Slutligen diskuteras resultatet varpå gruppen beslutar vilket av koncepten 
som ska vidareutvecklas. 

2.6 Detaljkonstruktion 
I denna fas utvecklas det valda konceptet till en fungerande produkt som uppfyller kriterierna 
i kravspecifikationen. Hänsyn måste tas till en rad olika faktorer såsom materialval, till-
verkningsteknik, hållfasthetsberäkningar, ekonomi, underhåll, ergonomi, säkerhet etc. 

2.6.1 Solidmodellering 
Genom att arbeta vidare på det underlag som tagits fram i samband med konceptgenereringen 
färdigställs en 3D-modell i CAD-programmet Unigraphics NX3. 

2.6.2 FEM-analyser 
För att säkerställa att maskinrumskåpan håller för det arbete som ska utföras görs hållfasthets-
beräkningar. Med utgångspunkt från CAD-modellen utförs FEM-analyser där olika delar av 
konstruktionen studeras. För detta arbete anlitas en konsultfirma i Karlstad. 

2.6.3 Ritningsframställning  
Ett komplett ritningsunderlag tas fram i ritningsmodulen av programmet Unigraphics NX3. 
Detta är tänkt att ligga till grund för tillverkningen av den nya prototyp som Rolls-Royce ska 
prova. Ritningarna baseras på den 3D-modell som konstruerats i ett tidigare skede av arbetet. 
Ritningsunderlaget granskas av en erfaren konstruktör varpå det korrigeras och slutligen god-
känns. I bilaga 7 och 8 återfinns delar av detta ritningsunderlag. 

2.7 Presentation 
För att presentera den färdiga modellen används ytmodelleringsprogrammet Alias 
AutoStudio. Den 3D-modell som ritats upp i Unigraphics NX3 importeras för vidare arbete. 
Avsikten är att ta fram en mer åskådlig modell av maskinrumskåpan. 
 
Till stöd för den muntliga presentationen av examensarbetet används Microsoft PowerPoint. 
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3 Teori 
 
Under examensarbetets gång berörs ett flertal ämnesområden som studeras för att 
säkerställa att det arbete som utförs är förankrat i teorin. I följande text ges en 
sammanfattning av den teori som har koppling till arbetet. 

3.1 Ergonomi 
Ergonomi är vetenskapen om arbete: om människorna som utför det och sätten på vilket det 
utförs, om verktygen och utrustningen som används, platserna som arbetet utförs på och de 
psykosociala aspekterna av arbetssituationen. Ergonomi är läran om att anpassa arbetet till 
arbetaren och produkten till användaren. Att anpassa arbetet till människan kräver att hänsyn 
tas till faktorer som hälsa och arbetskvalitet lika mycket som till produktivitet och kvalitet på 
det arbete som uträttas. Följande kriterier bör beaktas vid design ur ett ergonomiskt per-
spektiv: 17 

• Funktionalitet 
• Användarvänlighet 
• Komfort 
• Hälsa och säkerhet 
• Arbetskvalitet  

3.1.1 Antropometri 
Antropometri är den del av ergonomin som beaktar människans kroppsstorlek, form, styrka, 
rörlighet och flexibilitet samt arbetskapacitet. Vid utformning av produkter och arbetsplatser 
är det nödvändigt att ta hänsyn till data om människans mått och proportioner, så kallade 
antropometriska data. De flesta av människokroppens mått är statistiskt normalfördelade över 
en population, vilket betyder att de kan beskrivas med ett medelvärde och en standard-
avvikelse.18 
 
En produkt eller en arbetsplats bör om möjligt dimensioneras för att kunna användas av alla i 
användarpopulationen. På grund av praktiska och ekonomiska begränsningar är dock detta 
ofta en omöjlighet. I stället är det vanligt att utgå från olika percentiler i det statistiska 
materialet. Genom att använda 5:e percentilen som undre gräns och 95:e percentilen som övre 
gräns tillfredsställs 90 procent av populationen. Det finns fyra generella principer då det gäller 
att tillämpa antropometriska data i designproblem: 

• Design för extremindivider 
• Justerbar design 
• Design för genomsnittet 
• Design för funktionshinder och speciella populationer 

 

                                                 
17 Stephen Pheasant & Christine M. Haslegrave (2006): Bodyspace – Anthropometry, ergonomics and design of  
    work. Taylor & Frances 
18 ibid. 
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Design för extremindivider 
Under vissa omständigheter kan utformningen av en produkt hindra vissa människor från att 
använda den. Genom att designa produkten för minpopulationen eller för maxpopulationen 
kan detta problem lösas. Design för maxpopulationen är rätt strategi om ett maxvärde ska 
tillfredsställa hela populationen. Exempel på detta är höjd på dörrposter eller styrka på 
bärande konstruktioner. Vid design för minpopulationen kan det röra sig om avstånd till en 
kontrollknapp för operatören eller den kraft som krävs för att utföra en specifik uppgift. 
Vanligtvis finns det anledningar att tillfredsställa större delen av en population, dock inte hela. 
Därför väljs ofta måtten hos 5:e percentilens kvinna respektive 95:e percentilens man som 
gränsvärden. 
 
Justerbar design 
Vissa produkter kan utformas på ett sådant sätt att de kan justeras utifrån individen som 
använder dem. Bilsäten, kontorsstolar, skrivbord och fotstöd är exempel på sådana produkter. 
Även i dessa fall är det vanligt att utgå från 5:e percentilens kvinna och 95:e percentilens man. 
Vanligtvis är justerbar design att föredra, dock är det inte alltid möjligt. Framför allt kan det 
vara tekniskt svårt att tillfredsställa de extrema individerna. 
 
Design för genomsnittet 
En person kan vara genomsnittlig på en eller ett par kroppsdimensioner men inte vad gäller 
hela kroppen. Med andra ord existerar ingen genomsnittlig individ. Design för genomsnittet är 
dock acceptabelt då det inte lämpar sig att utgå från extremindivider eller då justerbarhet är 
omöjlig eller opraktisk. En disk i en mataffär utgör ett sådant exempel. Färre kunder känner 
sig förmodligen obekväma vid en disk designad för genomsnittet till skillnad från en disk 
designad för en jättemänniska.19 
 
Design för funktionshinder och speciella populationer 
Det är önskvärt att även grupper med olika typer av funktionshinder beaktas vid utformning 
av produkter, tjänster och offentliga miljöer. Genom att exempelvis dimensionera utrymmen 
för rullstolsburna eller anpassa användargränssnitt för förståndshandikappade kan samhället 
göras mer tillgängligt för dessa människor. Även gravida kvinnor, som ju i regel ställer 
särskilda utrymmeskrav, räknas till denna grupp.20 

3.1.2 Stående arbete 
En persons kroppsställning vid ett visst arbete bestäms av förhållandet mellan de egna 
kroppsmåtten och arbetsplatsens utformning. Vid stående arbete är framför allt arbetsytans 
höjd avgörande. En för hög arbetsyta är lika illa som en för låg. Då den är för hög ökar 
belastningen på skuldrornas muskulatur och vid en för låg arbetsyta påfrestas rygg och nacke. 
Det är viktigt att skilja på arbetshöjd och arbetsytans höjd. Då verktyg eller annan utrustning 
används kan arbetshöjden vara betydligt högre än arbetsytan. Den rekommenderade arbets-
höjden varierar beroende på vilken typ av arbete som ska utföras (figur 8).  

                                                 
19 Mark S. Sanders & Ernest J. McCormick (1993): Human factors in engineering and design. 7 uppl. New    
    York: McGraw-Hill    
20 Mats Bohgard et al. (2008) 
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Följande rekommendationer bör följas för arbetshöjden: 21 
• Precisionsarbete: 50-100 mm över armbågshöjd. Detta för att möjliggöra armbågsstöd. 
• Lätt manuellt arbete: 50-100 mm under armbågshöjd. 
• Tungt arbete, i synnerhet då nedåtriktade krafter krävs: 150-400 mm under armbågs-

höjd. 
• En stabil fotställning bör kunna intas i samtliga fall. 

 

 
 

Figur 8 Olika arbetshöjder för olika typer av arbeten. Vid ett precisionsarbete är det lämpligt att arbetsobjektet 
är något högre placerat eftersom synkontrollen är viktig. Rör det sig däremot om ett arbete som kräver mer kraft 
bör det placeras lägre än armbågshöjd. Källa: Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1998:01: Belastningsergonomi. 

3.2 Belysning 
En god arbetsbelysning bör i första hand tillgodose behovet av ljus för den arbetsuppgift som 
utförs. Ljusbehovet bestäms bland annat av synförmågan hos den person som utför arbetet, 
arbetsuppgiftens art, synobjektets storlek, samt krav på precision och snabbhet. Otillräcklig 
eller alltför stark belysning, felaktigt ljusinfall, reflexer och skuggbilder kan resultera i 
exempelvis ögonbesvär och belastningsskador samt en ökad olycksfallsrisk. 
 
Val av ljuskällor och armaturer samt deras placering utgör en viktig del vid utformningen av 
en arbetsplats. Olika arbetsplatser kräver olika typer av belysning. Denna kan utformas som 
allmänbelysning eller allmänbelysning i kombination med platsbelysning. Allmänbelysningen 
syftar till att ge tillräcklig belysning såväl i det inre som i det yttre och perifera synfältet och 
utgörs ofta av takbelysning. En av nackdelarna med enbart allmänbelysning är att belysnings-
styrkan måste dimensioneras efter den mest ljuskrävande arbetsplatsen i lokalen vilket på intet 
sätt är optimalt ur energisynpunkt. Dessutom kan skärmväggar eller andra hinder medföra att 
vissa arbetsplatser får sämre ljus än andra. Allmänbelysningen är därför i många fall otill-
räcklig för att ge varje enskild arbetsplats en tillfredsställande belysning. 
 
Det bästa ljuset skapas i regel genom en kombination av allmänbelysning i rummet och 
platsbelysning nära synobjektet. Platsbelysningen bör kunna flyttas, vridas eller på annat sätt 
regleras för att tillfredsställa den enskildes behov samt för att undvika bländning och störande 
skuggor. Genom att utforma belysningen på detta sätt blir den både funktionell och energi-
effektiv. Allmänbelysningen behöver då inte dimensioneras för den mest krävande arbets-
platsen, det är tillräckligt att uppfylla de krav som finns för det omgivande området. 

                                                 
21 Mats Bohgard et al. (2008) 
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På tillfälliga arbetsplatser, exempelvis vid vägarbete eller skogsarbete måste arbetsbelys-
ningen ofta ordnas med flyttbara armaturer, ljuskedjor eller strålkastare monterade på rörliga 
arbetsmaskiner. Flyttbara mindre lampor såsom handhållna lampor och pannlampor kan 
ibland användas för att få nödvändig platsbelysning. På grund av de stora olycksfallsriskerna 
på tillfälliga arbetsplatser är det betydelsefullt att besvärande blädning och skuggbildning så 
långt som möjligt hindras.22 
 
Vid planering av arbetsbelysningen är det önskvärt att ta hänsyn till de rekommendationer 
som finns avseende belysningsstyrka. I tabell 3 ses rekommenderade belysningsstyrkor för 
några olika typer av arbete. På arbetsplatser med kontinuerligt arbete, det vill säga där arbete 
bedrivs i mer än två timmar, bör belysningsstyrkan aldrig understiga 200 lux. I vissa fall bör 
den rekommenderade belysningsstyrkan höjas. Exempel på detta är då arbetet kräver hög 
noggrannhet, då arbetsobjektet består av små detaljer eller då synarbetet pågår under en längre 
tid. Om arbetsobjektet däremot är stort och synarbetet pågår under en ovanligt kort tid kan 
belysningsstyrkan sänkas.23 
 
 Tabell 3 Rekommenderade belysningsstyrkor för några olika typer av arbete. 
 Rekommendationerna gäller för normala synförhållanden. Källa: Ljuskultur (2003) 
 

Arbetsuppgift Belysningsstyrka [lux] 

Nattövervakning på sjukhus 20 

Strykning av tvätt 300 

Modellbyggande 500 

Smyckestillverkning 1000 

Obduktion 5000 

Montering:  

- grov  200 

- medel  300 

- fin 500 

- precision 750 

                                                 
22 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2000:42: Arbetsplatsens utformning. 
23 Ljuskultur (2003): Ljus och rum – Planeringsguide för belysning inomhus. Stockholm: Ljuskultur 
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3.3 Material 
Materialvalet är starkt kopplat till såväl produktens geometri som tillverkningsmetod och 
kommer därför in tidigt i konstruktionsprocessen. Den som ska rita, beräkna, formge eller 
tillverka en produkt måste känna till materialens egenskaper för att kunna göra ett lämpligt 
val. Ett felaktigt materialval kan exempelvis leda till materialbrott, för tidig nedslitning eller 
förkortad livslängd på grund av rostbildning. Antalet konstruktionsmaterial är mycket stort 
och ett flertal aspekter måste vägas in då materialvalet görs. Det kan exempelvis röra sig om 
hållfasthet, vikt, bearbetbarhet, kostnad och miljöpåverkan.24 

3.3.1 Stål 
Stål är dominerande som konstruktionsmaterial tack vare goda mekaniska egenskaper, goda 
formnings- och fogningsegenskaper samt ett relativt lågt pris. Det består till största delen av 
järn och har kol som det vanligaste och viktigaste legeringsämnet. Kolhalten är i regel lägre 
än 2 procent. Stålen kan indelas enligt ett flertal principer. Vanligast är att de sorteras efter 
sammansättning och användning. Vad gäller sammansättning kan stålen framställas som 
olegerade och legerade. Efter användningsområde delas stålen in i tre grupper: konstruktions-
stål, verktygsstål och rostfria stål.  
 
Olegerade stål 
Olegerade stål, eller kolstål, har kol som huvudsaklig beståndsdel vid sidan om järn. Kol-
halten är vanligen 0,1-1,3 procent. Kolstålen får enligt europastandard även innehålla kisel 
och mangan. I kolstål finns också fosfor och svavel. Dessa ämnen gör dock stålet sprött och 
får därför endast förekomma i mycket låga halter. 
  
Legerade stål 
Legerade stål innehåller, förutom max 2 procent kol även tillsatser av ett eller flera legerings-
ämnen. Exempel på sådana är kisel, mangan, krom, nickel, molybden, wolfram, kobolt och 
vanadin. Genom att variera de olika legeringsämnena och deras halter fås stål med mycket 
varierande egenskaper. De egenskaper som påverkas är exempelvis hållfasthet, formbarhet, 
svetsbarhet, nötningsmotstånd, härdbarhet och korrosionsmotstånd. Stålets egenskaper kan 
också påverkas av värmebehandling.  
 
Konstruktionsstål 
Konstruktionsstål är avsedda för exempelvis bärande konstruktioner, tryckkärl, fartygsskrov 
och maskindelar. De egenskaper som önskas är god hållfasthet, slagseghet och svetsbarhet.  
 
Verktygsstål 
Verktygsstålen är i första hand avsedda för tillverkning av verktyg såsom svarvstål, borrar, 
knivar och mätverktyg. De mest eftersträvade egenskaperna är god slitstyrka, eggskärpa, 
hårdhet och seghet. 
 
Rostfria stål 
Rostfria stål utgörs av stål som legerats med större mängder krom. Kromhalten varierar men 
överstiger vanligtvis 12 procent. De rostfria stålen används i stället för kolstål då korrosions-
angrepp bör undvikas.25 

                                                 
24 Staffan Mattson (1995): Fakta om material. Stockholm: Liber AB 
25 Erik Ullman (1997): Materiallära. 13 uppl. Stockholm: Liber AB 



Utveckling av maskinrumskåpa 
– undervattensmontage av tunnelthruster 

18 

3.4 Tillverkningsmetod 
En konstruktör måste ha goda kunskaper om vilka tillverkningsmetoder som finns tillgängliga 
samt vilka möjligheter och begränsningar dessa erbjuder. Det är bland annat betydelsefullt att 
känna till vilka formgeometrier som kan förverkligas med olika tillverkningsmetoder samt 
vilka material som kan användas. Produktens form och material är av särskilt stor vikt vid 
valet av tillverkningsmetod. Andra betydande faktorer är produktens storlek, utgångs-
materialets form, materialförbrukning, planerad tillverkningsvolym samt tillverknings-
kostnad.26 

3.4.1 Svetsning 
Enligt Svetskommissionen definieras svetsning enligt följande: ”Åstadkommande av förbind-
ning mellan ett arbetsstyckes delar – med eller utan tillsatsmaterial – eller mellan arbetsstycke 
och tillsatsmaterial, genom energitillförsel i form av lokal uppvärmning till minst grund-
materialets smälttemperatur, genom plastisk lokal flytning eller genom atomär diffusion.” 
 
Det finns en rad olika svetsmetoder och dessa kan, med hänsyn till hur sammansvetsningen 
sker, delas in i två huvudgrupper: trycksvetsning och smältsvetsning. Vid trycksvetsning 
utnyttjas tryck för att utföra svetsen, med eller utan värme. Exempel på trycksvetsmetoder är 
punktsvetsning, friktionssvetsning och sömsvetsning. Vid smältsvetsning upphettas fogytorna 
till smälttemperatur varefter de får sammansmälta med eller utan tillsatsmaterial. Exempel på 
smältsvetsmetoder är MMA, MIG/MAG-svetsning, gassvetsning och lasersvetsning. 
 
Då en viss typ av svetsning oftast kan utföras med flera olika metoder är det långt ifrån 
självklart vilken svetsmetod som ska väljas. Såväl tekniska som ekonomiska förutsättningar 
påverkar valet av svetsförfarande. Tekniska begränsningar kan utgöras av godstjocklek, typ av 
material, åtkomlighet samt typ av förband. Därutöver tillkommer begränsningar som kan 
hänga samman med särskilda kvalitetskrav, produktionsresurser, arbetsmiljö etc. Det gäller att 
välja den metod som ger den lägsta kostnaden för den kvalitetsnivå som fordras.27 
 
Svetsens hållfasthet är beroende av ett flertal faktorer, bland annat vilken typ av svetselektrod 
som används. Även uppvärmningen med åtföljande avsvalning av grundmaterialet påverkar 
hållfastheten. Då avsvalningen sker för snabbt kan vissa stålkvaliteter bli spröda. Om den å 
andra sidan går för långsamt kan det ske en korntillväxt i stålstrukturen vilket också leder till 
försämrade hållfasthetsegenskaper. Det är därför viktigt att avsvalningen sker med rätt 
hastighet, vanligen relativt långsamt. Genom en efterföljande normalisering kan dock den 
grovkorniga strukturen återföras till finkornig. För vissa stålkvaliteter, exempelvis vissa rost-
fria stål, föreskrivs alltid värmebehandling efteråt. För kolstål med en kolhalt under 0,3 
procent är risken för strukturomvandlingar i regel obetydlig.28  

                                                 
26 Åsa Hamrin & Malin Nyberg (1993): Produktutformning – Huvudkurs i produktutformning. Luleå: Tekniska     
    högskolan i Luleå 
27 Klas Weman (2007): Svetshandbok. Stockholm: Liber AB 
28 Gunnar Dahlvig (1988): Konstruktionselement och maskinbyggnad. 6 uppl. Stockholm: Liber AB 
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3.5 Ritningsframställning 
Ritningar fungerar i första hand som underlag för tillverkning. Det finns ett flertal be-
nämningar på olika slags ritningar, några av dessa är: utslags-, detalj-, sammanställnings-, 
ämnes- och operationsritningar.29 

3.5.1 Utslagsritning 
Utslagsritningen kan användas i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen. Den är en 
preliminär, skalenlig ritning som ger upplysning om funktion, rörelse och utrymmesbehov. 
Utslagsritningar används också som underlag då detaljritningar tas fram.30 

3.5.2 Detaljritning 
Detaljritningen ska ge en så fullständig information som möjligt om en detalj i färdigt skick. 
Den åskådliggör detaljens form, storlek, toleranser, ytjämnhet etc. Detaljritningar görs inte på 
standarddetaljer som kilar, skruvar och brickor. För sådana anges istället standard-
beteckningen i stycklistan.31 

3.5.3 Sammanställningsritning 
Sammanställningsritningen visar de ingående detaljerna i en produkt, deras inbördes placering 
och hur de ska monteras. I sammanställningsritningen införs en stycklista som är en för-
teckning över de ingående objekten med positionsnummer i sammanställningen.32  

3.5.4 Ämnesritning 
Ämnesritningen är en ritning över ett halvfabrikat, exempelvis ett smitt eller gjutet ämne som 
sedan ska bearbetas till de mått som anges i detaljritningen.33 

3.5.5 Operationsritning 
Operationsritningen används vid rationell planering av tillverkning. Det är en ritning där 
endast de delar av detaljen som ska bearbetas vid en speciell maskin har måttsatts och 
markerats. En ny operationsritning kan göras för bearbetning av samma detalj i en annan 
maskin.34 

                                                 
29 Karl Taavola (1998): Ritteknik 2000 faktabok. 3 uppl. Nyköping: Athena lär AB 
30 ibid. 
31 ibid. 
32 ibid. 
33 ibid. 
34 ibid. 
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4 Nulägesbeskrivning 
 
Innan arbetet med att utveckla maskinrumskåpans design kan inledas krävs en djupare 
förståelse för hur konstruktionen fungerar samt på vilket sätt den används. I detta 
avsnitt ges en sammanfattning av bakgrunden till undervattensmontage, hur ett sådant 
går till samt vilken funktion maskinrumskåpan har i sammanhanget. 

4.1 Bakgrund 
Ett fartyg är i regel, beroende på dess typ, storlek samt farvatten, utrustat med åtminstone två 
tunnelthrustrar vilka i första hand är placerade i fören. Då någon av dessa upphör att fungera 
går det ofta att klara sig med kvarvarande thruster/thrustrar. Visserligen försämras manövrer-
barheten men fartyget kan fortfarande förflyttas i sidled. Ett fartyg har i regel planerade 
dockningar en gång vart tredje till femte år. Vid dessa tillfällen utförs en så stor del av de 
nödvändiga reparations- och underhållsarbetena som möjligt. Att gå i torrdocka är mycket 
dyrt, dels på grund av själva dockningskostnaden dels med tanke på förlorade intäkter under 
tiden. Det kan också vara svårt att få tillgång till en torrdocka och dessutom krävas långa 
transportsträckor för att ta sig dit. Ett fartyg går därför normalt inte i docka enbart för att byta 
eller reparera en trasig tunnelthruster om inte detta är absolut nödvändigt. 
 
Under vissa årstider och i vissa farvatten krävs dock att samtliga thrustrar är i funktion för att 
fartyget med säkerhet ska kunna manövreras. I vissa länder finns även myndighetskrav som 
påverkar detta. Somliga fartyg får av säkerhetsskäl inte gå i trafik om inte samtliga tunnel-
thrustrar är funktionsdugliga. I vissa fall går det att klara sig med assistans av bogserbåt för att 
kunna manövrera i exempelvis hamnar vid låga hastigheter. Som så ofta rör det sig främst om 
en ekonomisk avvägning. Kanske är det billigare att ta kostnaden för en bogserbåt under ett 
års tid jämfört med att tvingas till en oplanerad dockning. 
 
De senaste åren har det emellertid blivit allt vanligare att med varierande metoder utföra 
thrusterbyten då fartyget ligger kvar i vattnet, så kallade undervattensmontage. Intresset för 
denna typ av tjänst är mycket stort då rederierna inser att såväl betydande tidsvinster som 
kostnadsbesparingar kan göras. Då Rolls-Royces tunnelthrustrar sitter på ett stort antal fartyg 
runt om i världen ser företaget stora affärsmöjligheter med att erbjuda sina kunder under-
vattensmontage. Genom att utveckla en metod som är anpassad till den egna utrustningen 
erhåller Rolls-Royce en rad fördelar gentemot sina konkurrenter.35  

4.2 Undervattensmontage Standard 
Under hösten 2004 inleddes projektet Undervattensmontage Standard där ett nytt koncept för 
borttagande och installation av tunnelthrustrar under vatten har tagits fram. Fokus har legat på 
säkerhetstänkande och stor vikt har även lagts vid att göra minsta möjliga åverkan på det 
aktuella fartyget. Metoden ska också vara snabb och smidig att utföra. Målet är att ett 
komplett byte av tunnelthruster ska kunna genomföras på cirka 12 timmar.  

                                                 
35 Jouni Helalahti. Serviceingenjör, Rolls-Royce AB 
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I konceptet för undervattensmontage ingår en särskild utrustning bestående av: 36 

• Släde 

• Maskinrumskåpa 

• Utrustning för horisontell positionering i tunnel 

• Utrustning för vertikal positionering i tunnel  

4.2.1 Översiktligt tillvägagångssätt vid undervattensmontage  
Vid ett undervattensmontage ligger fartyget vid kaj. I första hand görs ett komplett byte, det 
vill säga den defekta thrustern byts direkt ut mot en fungerande. Alternativt demonteras den 
trasiga thrustern varpå en så kallad blindfläns monteras i dess ställe för att hindra vatten från 
att tränga in i fartyget. Därefter kan fartyget åter gå i trafik, under förutsättning att manövrer-
barheten är tillräcklig, tills den trasiga thrustern lagats. Då genomförs ett nytt undervattens-
montage och den reparerade thrustern återinstalleras. 
 
Innan undervattensmontaget kan påbörjas måste maskinrumskåpan monteras i fartygets 
thrusterrum. Thrusterrummet är det utrymme i fartyget som är beläget över den tunnel där 
thrustern är monterad (figur 7). Maskinrumskåpans främsta funktion är att hindra vatten från 
att läcka in i fartyget då undervattensmontaget genomförs. Den utgör då en gränslinje mellan 
vattnet och insidan av fartyget och fungerar i princip som en del av skrovet. Kåpan skruvas 
fast i tunnelflänsen (figur 9) där thrusterns drivmotor med tillhörande motorfundament 
normalt står. Dessa måste alltså flyttas innan kåpan kan installeras. 
 

Thruster

Tunnel

Tunnelfläns

Axeltapp thruster

 
 

Figur 9 Då thrusterns drivmotor samt motorfundament har lyfts bort monteras maskinrumskåpan på tunnel-
flänsen. 

                                                 
36 Lars Blomberg. Projektledare, Rolls-Royce AB 
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Samtidigt som maskinrumskåpan monteras inne i fartygets thrusterrum arbetar dykare med att 
i tunneln montera släden på den thruster som ska demonteras. När kåpan väl är på plats och 
släden är monterad kan thrustern lossas från tunnelflänsen och försiktigt sänkas ner i tunneln 
med en lyftwire (figur 10). Tack vare slädens konstruktion hålls thrustern under hela förloppet 
i en vinkel som gör att propellerbladen aldrig kommer i kontakt med tunneln. Dessa behöver 
därför inte demonteras. Nedsänkningen är avklarad då thrustern står på tunnelgolvet och hela 
dess tyngd vilar på slädens medar. Vad som nu återstår är att lossa thrustern från lyftwiren och 
dra ut den till tunnelns öppning för att sedan föra den upp till vattenytan och vidare upp på 
land. 
 

 
Figur 10 Då maskinrumskåpan är monterad sänks den defekta thrustern försiktigt ner i tunneln. Släden är 
konstruerad för att skydda propellerbladen under hela förloppet. Modell: Lars-Göran Andersson 
 
Då den trasiga thrustern är borttagen kan den nya installeras. Efter att släden monterats på den 
nya thrustern sänks denna ner i vattnet och dras in i tunneln. Slädens medar skyddar inte bara 
propellerbladen utan hjälper även till att hålla thrustern centrerad i tunneln. Då thrustern 
befinner sig under tunnelflänsen, där den ska monteras, fästs den i en lyftwire varpå lyftet 
påbörjas.  
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På grund av att thrustern, då den vilar på släden, är vinklad räcker det inte enbart med att lyfta 
den vertikalt utan det är samtidigt nödvändigt med en viss horisontell förflyttning. Detta för 
att thrustern inte ska lyftas in snett, vilket kan resultera i åverkan på såväl thruster som 
lyftutrustning. I detta skede av montaget är det av särskild vikt att samarbetet mellan dykare 
och personal vid maskinrumskåpan, inne i fartyget, fungerar. Kontakten sker med hjälp av 
kommunikationsradio. 
 
Då thrustern lyfts upp till tunnelflänsen, ett lyft på cirka 680 mm, fästs den med ett skruv-
förband från thrusterrummet. Efter att det kontrollerats att thrusterns växelhusfläns (figur 11) 
ligger tätt mot tunnelflänsen, så att inget vatten läcker in i fartyget, kan maskinrumskåpan 
demonteras. Undervattensmontaget är fullbordat och thrusterns drivmotor samt motor-
fundament kan nu ställas tillbaka på sin respektive plats.37 
 

Axeltapp

Återföring

Växelhusfläns

Styrtapp

Växelhus

 
 

Figur 11 Då thrustern monteras är det viktigt att dess växelhusfläns ligger tätt mot tunnelflänsen för att undvika 
vattenläckage. 

4.2.2 Thrusterrummet 
Thrusterrummet kan vara utformat på en rad olika sätt då det inte finns någon standard som 
styr detta. I vissa fall kan det vara mycket trångt och i andra fall finns det gott om arbets-
utrymme. Dock är det vanligare med trånga ytor. Det är i regel även besvärligt att ta sig till 
thrusterrummet, genom trånga gångar och dörrar. I värsta fall går enda vägen dit genom en 
manlucka. Till viss del beror detta på om thrusterrummet är beläget i en lastbåt, en bilfärja 
eller ett kryssningsfartyg. Men det förekommer även stora variationer inom olika kategorier 
av fartyg. Tillgången på hjälpmedel för att underlätta arbetet i thrusterrummet, exempelvis 
olika slags lyftanordningar, varierar även den från fall till fall. I regel finns dock någon form 
av lyftutrustning att tillgå då detta är en förutsättning för att kunna avlägsna thrustrarnas 
drivmotorer om dessa skulle haverera.38 

                                                 
37 Lars-Göran Andersson. Konstruktör, Rolls-Royce AB 
38 Christer Bergh. Serviceingenjör, Rolls-Royce AB 
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4.2.3 Provning av undervattensmontage 
Den utrustning för undervattensmontage av tunnelthrustrar som tagits fram i projektet 
Undervattensmontage Standard har provats i tre steg. Det första provet utfördes i företagets 
verkstad där en thruster med tillhörande tunnel finns uppställd. Thrustern lyftes vid detta 
tillfälle med hjälp av en travers i taket. 
 
Under hösten 2006 genomfördes för första gången provning i vatten. I Sjötorp sänktes tunneln 
ner under vattenytan för att simulera verkliga förhållanden. Vid denna provning medverkade 
ett dykarteam som utförde arbetsmomenten under vattnet. Lyftet av thrustern gjordes med 
hjälp av en mobil lyftkran på land. 
 
Senare samma höst gjordes ett skarpt prov på bil- och tågfärjan M/S Skåne. Tack vare färjans 
konstruktion kunde thrustern även i detta fall lyftas med hjälp av en mobil lyftkran. Denna 
placerades på färjans bildäck ovanför det aktuella thrusterrummet.39  

4.2.4 Lyftutrustning 
Vid den provning som genomförts användes till en början travers samt mobil lyftkran för att 
lyfta upp thrustern i tunneln. För att målsättningen med projektet Undervattensmontage 
Standard ska uppfyllas, samt för att göra minimal åverkan på det aktuella fartyget, krävs dock 
en portabel lyftutrustning som kan användas 
från fartygets thrusterrum tillsammans med 
maskinrumskåpan. En sådan lyftutrustning 
provades under våren 2008 i verkstaden på 
Rolls-Royce. Utrustningen består av en 
hydraulisk wiredomkraft som placeras ovanpå 
maskinrumskåpans lock (figur 12). Den 
fungerar visserligen mycket bra men en stor 
nackdel är att den kräver ett stort hydraul-
aggregat för att kunna användas. Dessutom 
anses den vara onödigt dyr och komplicerad för 
sammanhanget.40 
 
Under våren 2009 går projektet Undervattens-
montage Standard in i fas två. Detta innebär att 
en metod för att förflytta thrustern i vattnet ska 
tas fram i samarbete med ett amerikanskt 
dykarteam. I samband med detta vill Rolls-
Royce passa på att förbättra maskinrumskåpans 
utformning samt prova ett nytt lyftverktyg. 
Företaget har därför tittat på en ny lösning och 
bedömer att en hydraulisk lyftcylinder med 
tillhörande handpump kan vara tillräcklig.41 

                                                 
39 Lars Andersson. Montör, Rolls-Royce AB 
40 Lars-Göran Andersson. Konstruktör, Rolls-Royce AB 
41 Lars Blomberg. Projektledare, Rolls-Royce AB 

Figur 12 En hydraulisk wiredomkraft har provats 
med maskinrumskåpan i verkstaden på Rolls-Royce. 
Foto: Johanna Wirén 
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4.3 Maskinrumskåpan 
Den maskinrumskåpa som tagits fram i projektet Undervattensmontage Standard (figur 13) 
bygger på en liknande konstruktion som sedan åttiotalet använts för undervattensmontage på 
oljeriggar. Det hela kompliceras dock då utrusningen ska användas från ett thrusterrum. Dels 
för att den först måste transporteras dit, dels för att det på plats ofta är mycket ont om 
utrymme. I de allra flesta fall finns heller ingen möjlighet att använda lyftkran för att sänka 
ner respektive lyfta upp thrustern i tunneln.42  
 
Den beskrivning som följer nedan, av maskinrumskåpan och dess hantering, utgår från det 
undervattensmontage som genomfördes på bil- och tågfärjan M/S Skåne. 
 

Tunnelfläns

Tunnel

Cylinder

Lock

Lyftwire

Verktyg

Wiretätning

Siktglas

Lyftöra

Trycklufts-
utrustning

 
 

Figur 13 Den nuvarande maskinrumskåpan ses här monterad på tunnelflänsen vid provningen på bil- och 
tågfärjan M/S Skåne. Foto: Lars-Göran Andersson 
 
Maskinrumskåpan består av en cylinder och ett lock, båda tillverkade i stål. I locket monteras 
tre stycken verktyg som används för att dra åt eller lossa de så kallade säkringsskruvar som 
håller fast thrustern i tunnelflänsen vid ett undervattensmontage. En skiftnyckel används för 
att vrida runt verktygen. I locket finns också två stycken siktglas genom vilka montören kan 
se in i kåpan och övervaka arbetet. Detta är särskilt viktigt för att kunna lyfta in thrustern på 
rätt sätt vid montaget. Framför allt är det angeläget att kunna se att thrusterns styrtappar går in 
i tunnelflänsen och att dess återföring inte skadas (figur 11 och 14).43  
 

                                                 
42 Jouni Helalahti. Serviceingenjör, Rolls-Royce AB 
43 Lars Andersson. Montör, Rolls-Royce AB 
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En thruster har två eller fyra styrtappar beroende på vilken typ det rör sig om. Styrtapparna är 
till för att underlätta montaget och rikta thrustern så att den kommer in rätt i tunnelflänsen. 
Thrusterns återföring har till uppgift att skicka signaler upp till fartygets kommandobrygga för 
att ge information om propellerbladens vinkel. 
 

Tunnel

Skruvhål för montage 
av maskinrumskåpa

Styrtapp thruster

Skruvhål för 
montage av thruster

Återföring thruster

Tunnelfläns

Axeltapp thruster

 
 

Figur 14 Då thrustern monteras är det viktigt att kontrollera att dess styrtappar och återföring kommer in på rätt 
sätt i tunnelflänsen. 
 
Locket är även utrustat med lyftöron för att kunna lyftas med kran då det är för tungt för att 
hanteras manuellt. Det kan antingen lyftas separat eller hopmonterat med cylindern. I lockets 
mitt sitter en fläns på vilken en wiretätning är monterad. Genom tätningen löper en lyftwire. I 
wiretätningen monteras en tryckluftutrustning som används för att trycksätta kåpan under ett 
pågående undervattensmontage. Detta för att tränga undan vattnet så att det inte kommer upp i 
maskinrumskåpan då den defekta thrustern demonteras. Vattnet skulle då läcka ut i thruster-
rummet i samband med att kåpan tas bort vid fullbordat thrusterbyte. Dessutom skulle en 
vattenfylld maskinrumskåpa göra det svårt att kontrollera att den nya thrustern blivit riktigt 
monterad. Ett eventuellt läckage skulle ju då inte märkas.44 

4.3.1 Hantering av maskinrumskåpan 
Innan maskinrumskåpan kan monteras måste thrustern delvis lossas från tunnelflänsen, där 
den är fäst med ett skruvförband. Tre av thrusterns ordinarie skruvar byts ut mot så kallade 
säkringsskruvar som kan fästas och lossas med hjälp av verktygen i maskinrumskåpans lock. 
Det är mycket viktigt att rätt skruvar byts ut då verktygen annars inte kommer åt säkrings-
skruvarna. När dessa tre skruvar är utbytta lossas thrusterns övriga skruvar från tunnelflänsen. 
Därmed är hela thrusterns tyngd fördelad på de tre säkringsskruvarna. Kåpans cylinder 
placeras nu på tunnelflänsen och skruvas fast i denna.  
 

                                                 
44 Lars-Göran Andersson. Konstruktör, Rolls-Royce AB 
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Lyftwiren fästs i thrusterns axeltapp varpå locket monteras på cylinderns fläns med ett 
skruvförband. Wiretätningen monteras för att inget vatten ska kunna läcka ut ur kåpan och in i 
fartyget. Verktygen sänks ner och skruvas fast i maskinrumskåpans lock. Trycklufts-
utrustningen monteras i wiretätningen. Därefter höjs lufttrycket inne i kåpan genom att öppna 
en ventil på tryckluftsutrustningen. En manometer visar lufttrycket och ventilen stängs då rätt 
tryck har uppnåtts. Det är i regel tillräckligt med cirka 1 bar för att vattnet ska trängas undan 
ordentligt.  
 
Lyftwiren spänns och därefter lossas thrustern från tunnelflänsen genom att skruva loss de tre 
säkringsskruvarna med hjälp av verktygen i maskinrumskåpans lock. Thrustern sänks därefter 
ner i tunneln med hjälp av den mobila lyftkranen på bildäck. Händelseförloppet övervakas 
genom siktglasen i locket. 
 
Då den nya thrustern ska monteras lyfts den upp i tunneln av den mobila lyftkranen på färjans 
bildäck. Genom siktglasen kontrolleras att thrusterns styrtappar samt återföring kommer in 
som de ska i tunnelflänsen (figur 15). Genom att läsa av en våg som är monterad mellan 
lyftwiren och lyftkranen kan vikten som kranen lyfter kontrolleras. När thrusterns växelhus-
fläns ligger an mot tunnelflänsen ökar vikten på vågen. Då skruvas de tre säkringsskruvarna 
fast med hjälp av verktygen i maskinrumskåpans lock. 
 

 
 

Figur 15 Lyftet av thrustern övervakas genom siktglasen i maskinrumskåpans lock. Foto: Christer Bergh 

 
Genom att öppna en ventil i wiretätningen släpps övertrycket i kåpan. Om det nu inte är helt 
tätt mellan thrusterns växelhusfläns och tunnelflänsen kommer vatten att tränga upp i maskin-
rumskåpan. Först när det konstaterats att inget läckage föreligger kan kåpan demonteras och 
thrusterns ordinarie skruvar fästas i tunnelflänsen. När de tre säkringsskruvarna bytts ut mot 
ordinarie skruvar är thrusterbytet fullbordat.45 
 

                                                 
45 Lars-Göran Andersson. Konstruktör, Rolls-Royce AB 
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5 Problembestämning 
 
I följande kapitel sammanställs de problem som uppkommit i samband med 
användandet av maskinrumskåpan. Denna problembestämning grundar sig främst på 
intervjuer med de personer som deltagit vid provning av utrustningen för under-
vattensmontage. Resultatet ligger sedan till grund för den kravspecifikation som tas 
fram. 
 
Vid utformningen av den nuvarande maskinrumskåpan har ingen direkt hänsyn tagits till 
faktorer som ergonomi och användarvänlighet. Syftet har varit att ta fram en funktionell 
produkt.  Designen utgår från en likartad konstruktion som sedan åttiotalet använts för att 
utföra undervattensmontage på oljeriggar. Principen är densamma vad gäller såväl kåpa som 
verktyg. Konstruktionen har även många likheter med det motorfundament (figur 16) som 
normalt är monterat på tunnelflänsen.46 
 

Tunnel

Motorfundament

Thrusterns drivmotor

 
 

Figur 16 Den nuvarande maskinrumskåpan liknar på många sätt det motorfundament som normalt sitter på 
tunnelflänsen. Foto: Christer Bergh 
 
Den observation samt de intervjuer och analyser som genomförs under examensarbetet pekar 
på en rad potentiella förbättringsområden avseende utformningen av den befintliga 
konstruktionen. Sammantaget anser de personer som deltagit vid provningen att maskinrums-
kåpan fungerar bra. Den fyller sin funktion genom att förhindra vattenläckage och möjliggöra 
övervakning av thrusterbytet. Även verktygen anses fungera tillfredsställande för att fästa 
respektive lossa thrustern från tunnelflänsen. Trots detta tydliggörs ett flertal problem som 
uppkommit i samband med användandet. Dessa redovisas i nedanstående punkter.  

                                                 
46 Jouni Helalahti. Serviceingenjör, Rolls-Royce AB 
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5.1 Krafter 

• Maskinrumskåpans lock är inte dimensionerat för att bära upp thrusterns tyngd. Vid 
provning av den hydrauliska wiredomkraften i Rolls-Royces verkstad var det därför 
nödvändigt att modifiera locket för att förbättra dess hållfasthet. Detta gjordes genom 
att svetsa på så kallade förstyvningsfjädrar. 

5.2 Säkerhet 

• Siktglasens placering är inte optimal. Det är stundtals svårt att se thrusterns styrtappar 
och återföring då den lyfts upp till tunnelflänsen. Detta gäller särskilt i de fall då 
thrustern endast är utrustad med två stycken styrtappar. 

• En viss skaderisk föreligger vid användning av verktygen då det är lätt att komma åt 
och slå sig på såväl siktglas som lyftöron.  

5.3 Ergonomi 

• Det är relativt mörkt inne i maskinrumskåpan vilket ytterligare försämrar sikten vid 
övervakning. Under provningen åtgärdades detta genom att hålla en ficklampa mot ett 
av siktglasen. Detta var dock inte tillräckligt för att åstadkomma en tillfredsställande 
arbetsbelysning. Framför allt uppstod problem med skuggor som skymde thrusterns 
styrtappar och återföring. 

• De tre säkringsskruvarna är tunga att dra åt då thrustern monteras i tunnelflänsen. Att 
lägga till ytterligare ett verktyg och därigenom fördela thrusterns tyngd på fyra 
säkringsskruvar är dock inget önskemål. Problemet anses istället bero på verktygens 
placering då de inte sitter optimalt med avseende på thrusterns tyngdpunkt. 

• Det kan vara svårt att få ett bra grepp om verktygen då säkringsskruvarna ska lossas 
eller dras åt. På grund av deras utformning är åtkomsten med skiftnyckel begränsad. 
Problemet förvärras då det är ont om utrymme, vilket det ofta är i thrusterrum. 

• Maskinrumskåpan är stor och tung vilket kan utgöra ett betydande problem då den ska 
förflyttas till fartygets thrusterrum för användning. Även monteringen försvåras av en 
tung konstruktion. 

5.4 Handhavande 

• En lösning för att på ett säkert sätt kunna fästa ett lyftverktyg i thrusterns axeltapp 
saknas. Vid provning av den hydrauliska wiredomkraften utfördes detta arbetsmoment 
av en montör samtidigt som lock med domkraft hängde ovanför i en travers. 

• Tryckluftsutrustningen är ofta i vägen vid arbete på maskinrumskåpans lock, vilket 
förklaras av en illa vald placering av anslutningen. 

5.5 Montering 

• Då maskinrumskåpans lock monteras felaktigt på cylindern kan inte säkringsskruvarna 
lossas eftersom verktygen då inte kommer åt. Thrustern kan därför inte skruvas loss 
från tunnelflänsen och sänkas ner i tunneln förrän locket har placerats korrekt. 
Maskinrumskåpans konstruktion säger ingenting om hur den ska monteras. Någon 
användarmanual där detta beskrivs finns heller inte att tillgå. 
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6 Kravspecifikation 
 
I kravspecifikationen listas alla de kriterier som ska uppfyllas av den nya maskinrums-
kåpan. Dessa kriterier härrör delvis från problembestämningen men består även av 
ytterligare krav och önskemål från Rolls-Royce i form av bland annat materialval och 
underhåll. I detta stycke redogörs för kravspecifikationens innehåll. 
 
Kriterierna i den kravspecifikation som tas fram utgörs av såväl krav som önskemål. För att 
göra specifikationen mer lättöverskådlig delas dess kriterier in i följande kategorier: 

• Geometri 
• Krafter 
• Material 
• Säkerhet 
• Ergonomi 
• Handhavande 
• Montering 
• Underhåll 

6.1 Geometri 
1.1 Höjd ingående segment max 600 mm 

 Maskinrumskåpans delar får ej vara högre än 600 mm. Det finns ingen standard för 
 hur stor öppningen till fartygets thrusterrum måste vara. Inte heller existerar några 
 regler för hur trappor och dörrar som leder dit ska vara utformade. Rolls-Royce antar 
 därför att den minsta passage som maskinrumskåpan måste kunna gå igenom är 600 
 mm. 

1.2 Total invändig höjd > 800 mm 
 Maskinrumskåpans invändiga höjd måste överstiga 800 mm. Detta för att thrusterns 
 axeltapp samt lyftöglor för att koppla ihop den med lyftverktyget ska rymmas.  

1.3 Kunna monteras på tunnelns anslutningsfläns, typ H och K 
 Kåpan ska kunna användas vid undervattensmontage av två thrustertyper, vilket 
 medför att den måste vara möjlig att montera på två olika tunnelflänsar. 

1.4 Vara anpassad för lyftcylinder 
 Designen ska anpassas för den lyftcylinder som Rolls-Royce vill prova. Det innebär 
 att lyftverktyget ska kunna monteras på maskinrumskåpans lock. 

6.2 Krafter 
2.1 Tåla en maximal last på 8 ton 

 Konstruktionen måste kunna belastas med åtta ton. Den thruster som ska lyftas upp 
 och sänkas ner i tunneln väger cirka sex ton i luft och kommer därför att bli betydligt 
 lättare i vatten. Hur mycket lättare beror på tunnelns placering i förhållande till 
 vattenytan vilket varierar från fall till fall. Genom att dimensionera maskinrumskåpan 
 för en maximal last på åtta ton erhålls därför en viss säkerhetsfaktor. 
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2.2 Tåla ett tryck på 2,25 bar 
 Maskinrumskåpan ska klara av att utsättas för ett tryck på 2,25 bar. Detta för att den 
 vid ett undervattensmontage trycksätts för att tränga undan vattnet. Vanligtvis är det 
 tillräckligt med ett arbetstryck på ungefär 1 bar för att åstadkomma detta men även här 
 önskas en viss säkerhetsmarginal .  

6.3 Material 
3.1 Vara tillverkad av stålplåt 

 Konstruktionen ska tillverkas av stålplåt. Framför allt för att det är ett billigt material 
 med god hållfasthet och svetsbarhet. 

6.4 Säkerhet 
4.1 Förhindra vattenläckage 

 Maskinrumskåpan måste förhindra vattenläckage. Inget vatten får tränga in i fartyget 
 då ett undervattensmontage genomförs. 

4.2 Optimera sikt vid visuell övervakning 
 Sikten för montören vid övervakning av ett thrusterbyte måste förbättras.  
4.3 Eliminera utstående vassa kanter 
 Skarpa kanter bör om möjligt avlägsnas från maskinrumskåpan för att minska skade-
 risken. 
4.4 Minimera skaderisk vid åtdragning av säkringsskruv 
 Det är önskvärt att minimera den skaderisk som föreligger då verktygen i maskinrums-
 kåpans lock används. 

6.5 Ergonomi 
5.1 Ge tillfredsställande arbetsbelysning 
 En god arbetsbelysning krävs för att montören på ett tillfredsställande sätt ska kunna 
 övervaka thrusterbytet. Enligt de rekommendationer som ges ut av föreningen 
 Ljuskultur bör belysningsstyrkan vid montering av medelstora detaljer vara cirka 300 
 lux. Arbetet med att utföra och övervaka ett thrusterbyte med hjälp av maskinrums-
 kåpan antas kräva liknande ljusförhållanden som montering av medelstora detaljer. 
 Belysningsstyrkan bör därför uppgå till 300 lux i maskinrumskåpans botten för att 
 thrusterns kritiska detaljer, det vill säga styrtappar och återföring, ska kunna 
 övervakas. 
5.2 Erbjuda lyftmöjligheter för horisontellt och vertikalt lyft 
 Maskinrumskåpan måste på ett enkelt sätt kunna lyftas med någon form av lyft-
 utrustning. Detta för att underlätta transport och montage i thrusterrummet. Möjlig-
 het ska finnas att lyfta maskinrumskåpans delar såväl på höjden, i monteringsläge, 
 som liggande, i tiltat läge. 
5.3 Underlätta åtdragning av säkringsskruv 
 Arbetet med att dra åt säkringsskruvarna då en thruster monteras bör underlättas. 
5.4 Erbjuda bekväm arbetshöjd 

 Det är önskvärt att åstadkomma en tillfredsställande arbetshöjd vid arbete med 
 maskinrumskåpan. Enligt rådande rekommendationer bör arbetshöjden för lätt stående 
 arbete vara 50-100 mm under armbågshöjd. För tungt stående arbete rekommenderas 
 en arbetshöjd på 150-400 mm under armbågshöjd. 
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5.5 Begränsa vikt på ingående delar 
 Vikten på maskinrumskåpans ingående delar bör om möjligt begränsas. Framför allt 
 för att underlätta transporten till och från thrusterrummet där den ska användas. En 
 lägre vikt är även önskvärd för att göra montaget smidigare. 

6.6 Handhavande 
6.1 Möjliggöra visuell övervakning 
 Montören måste på något sätt kunna övervaka thrusterbytet. Det är annars inte möjligt 
 att genomföra ett säkert undervattensmontage. 
6.2 Vara utrustad med anslutning för tryckluftsaggregat 
 Maskinrumskåpan ska vara utrustad med en anslutning för ett tryckluftsaggregat. 
6.3 Möjliggöra att lyftcylinder kan påkopplas då lock är monterat 
 En lösning önskas som gör det möjligt att koppla ihop lyftcylinder och thruster då 
 maskinrumskåpans lock är monterat. Anledningen är för att undvika den skaderisk 
 som föreligger då montören gör hopkopplingen med locket hängande över sig. 
6.4 Placera anslutning för tryckluftsaggregat så att arbetet ej störs 
 Tryckluftsanslutningen bör om möjligt placeras på ett sådant sätt att arbetet med 
 maskinrumskåpan inte störs. 

6.7 Montering 
7.1 Motverka felaktigt montage 
 Ett felaktigt montage av maskinrumskåpan ska motverkas. Detta för att förhindra att 
 säkringsskruvarna inte kan lossas med verktygen, vilket inträffar då locket monteras 
 fel på kåpans cylinder. 

6.8 Underhåll 
8.1 Vara ytbehandlad (målad) 
 Maskinrumskåpan måste ytbehandlas då den tillverkas av en stålkvalitet med dåligt 
 korrosionsmotstånd. Detta är av särskild vikt eftersom den ska användas i en fuktig 
 miljö där den kommer i kontakt med vatten. Ytbehandlingen innebär att kon-
 struktionen målas. 
8.2 Möjliggöra lampbyte från utsidan 
 Arbetsbelysningen ska kunna bytas från maskinrumskåpans utsida. Framför allt för att 
 möjliggöra ett lampbyte under ett pågående undervattensmontage då kåpan inte kan 
 öppnas. 
8.3 Vara uppbyggd av standarddetaljer 
 Konstruktionen bör i så stor utsträckning som möjligt vara uppbyggd av standard-
 detaljer. Ekonomiska fördelar utgör den främsta orsaken. Det underlättar även 
 framskaffningen av reservdelar. 
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7 Lösningsförslag 
 
Konceptgenereringsfasen resulterar i ett antal lösningar på de olika problem som 
klargjorts i samband problembestämningen. Brainstormingen är av särskild betydelse 
då dessa lösningar tas fram. Genom att kombinera de olika lösningarna fås fem olika 
koncept som redovisas i nedanstående text. 
 
De fem olika koncept som genereras erbjuder varierande lösningar vad gäller cylinderns 
utformning, lockets geometri, siktglasens och belysningens placering etc. Följande punkter är 
dock gemensamma för samtliga koncept:  

• Locket är utrustat med en anslutningsfläns där lyftverktyget ska kunna monteras. 
• Verktygen är utplacerade med hänsyn till thrusterns tyngdpunkt för att underlätta 

åtdragningen av säkringsskruvarna. 
• Belysningen monteras på siktglas på maskinrumskåpans utsida så att den lätt kan bytas 

ut om den skulle gå sönder vid ett pågående montage. Placeringen medför även att 
vattentäta lampor inte behöver användas. 

7.1 Koncept 1 
Liksom hos den nuvarande maskinrumskåpan är cylindern hel (figur 17). Den görs dock lägre 
för att uppfylla kraven angående geometri. Locket har formen av en halvsfär, vilket förväntas 
ge betydande hållfasthetsmässiga fördelar. Tre stycken siktglas tas upp i locket. Två av dessa 
placeras över thrusterns styrtappar. Tanken är att montören genom ett glas ska kunna ha 
uppsikt över två styrtappar. Det tredje siktglaset är placerat över thrusterns återföring. 
Cylindern är utrustad med fyra lampor, en vid varje styrtapp. Dessa lampor är placerade nära 
cylinderns bas. 
 

       
 

Figur 17 Koncept 1 har en hel cylinder och ett lock med formen av en halvsfär. 
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7.2 Koncept 2 
Maskinrumskåpans cylinder delas in i segment på bredden för att uppfylla geometrikraven 
samt önskemålet om att minska vikten på ingående delar (figur 18). Locket har en konisk 
form. Även det en är form som antas ta upp krafter på ett bra sätt. Tre stycken siktglas är 
utplacerade med ett jämnt avstånd över locket. Dock utan någon direkt hänsyn till vare sig 
thrusterns styrtappar eller återföring. På ett av de tre siktglasen monteras en lampa. 
 

       
 

Figur 18 Hos Koncept 2 är cylindern delad i segment och locket har en konisk form. 

7.3 Koncept 3 
Cylindern delas in i segment på höjden för att minska storlek och vikt på maskinrumskåpans 
olika delar (figur 19). Locket är kalottformat vilket gör det relativt litet och behändigt med en 
förhållandevis låg vikt. Tre stycken siktglas är utplacerade utan någon direkt hänsyn till 
thrusterns styrtappar och återföring. Maskinrumskåpan är utrustad med två stycken lampor 
som är placerade över thrusterns styrtappar på cylinderns övre segment. Siktglasen för 
belysningen görs tillräckligt stora för att montören ska kunna föra in armen och fästa lyft-
anordningen i thrusterns axeltapp då locket är monterat. 
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Figur 19 Utmärkande för Koncept 3 är den kombinerade lösningen för belysning och montage av lyftverktyget. 

7.4 Koncept 4 
Maskinrumskåpans cylinder delas på både höjd och bredd för att uppfylla storlekskravet samt 
önskemålet att få ner vikten på ingående segment (figur 20). Locket är plant. Det blir därför 
litet och behändigt med en relativt låg vikt. Locket är utrustat med fyra stycken siktglas som 
är placerade rakt över thrusterns styrtappar. Två stycken lampor är placerade vid styrtapparna 
på cylinderns undre segment. En lucka tas upp i det övre cylindersegmentet för att montören 
ska kunna koppla ihop lyftanordning och thruster då locket är monterat. 

     
 

Figur 20 Ett plant lock med fyra siktglas samt en lucka för montage av lyftverktyget kännetecknar Koncept 4. 
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7.5 Koncept 5 
Cylindern delas in i segment på höjden (figur 21). Det övre segmentet är även delat på 
bredden. På detta sätt infrias storlekskravet samt önskemålet om att minska vikten på maskin-
rumskåpans delar. Locket har samma form som hos den nuvarande konstruktionen. Det är 
utrustat med två större siktglas som är placerade över thrusterns styrtappar. Montören bör 
genom varje glas ha uppsikt över två styrtappar. Maskinrumskåpan är försedd med en lampa 
som placeras vid thrusterns återföring på det undre cylindersegmentet. Siktglasen i locket är 
tillräckligt stora för att det ska vara möjligt att föra in armen och fästa lyftverktyget i 
thrusterns axeltapp då locket är monterat. 

     
 

Figur 21 Koncept 5 är försett med stora siktglas och en cylinder som är delad på såväl höjd som bredd.
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8 Utvärdering och val av lösningsförslag 
 
De fem lösningsförslag som tagits fram granskas och utvärderas tillsammans med 
berörd projektledare, konstruktör och montör. Genom att först bedöma koncepten 
utifrån hur väl de uppfyller särskilda urvalskriterier kan de sedan jämföras med 
varandra. Till stöd för utvärderingen används en kriterieviktsmatris. 

8.1 Urvalskriterier 
Vid utvärderingen bedöms de olika lösningsförslagen utifrån hur väl de uppfyller följande 
urvalskriterier: 

• Montage: Lyftverktyget ska kunna fästas i thrusterns axeltapp då maskinrumskåpans 
lock är monterat. 

• Sikt: Siktglasens placering bör vara sådan att sikten vid övervakning av ett thruster-
byte optimeras. 

• Belysning: Arbetsbelysningen ska underlätta övervakning av ett thrusterbyte genom 
att lysa upp väsentliga detaljer. 

• Vikt: Vikten på maskinrumskåpans delar bör reduceras. 
• Form: Konstruktionen ska anpassas för att kunna bära thrusterns vikt. 

8.1.1 Montage 
För att en lösning ska anses uppfylla detta kriterium på ett tillfredsställande sätt måste den i 
första hand vara säker. Montören ska inte behöva utsätta sig själv för onödiga risker, som 
exempelvis klämning, då lyftverktyget kopplas ihop med thrusterns axeltapp. Lösningen ska 
också vara enkel och inte allt för tidskrävande att använda. Vidare bör den även kunna 
användas då utrymmet i det aktuella thrusterrummet är begränsat. 

8.1.2 Sikt 
Sikten anses vara optimal då montören utan problem kan överblicka de kritiska delarna av 
thrustern, det vill säga styrtappar och återföring, då denna monteras. Det ska helst vara möjligt 
att se samtliga fyra styrtappar. Siktglasen bör vara placerade så att ingenting skymmer sikten 
och de ska helst vara riktade på ett sådant sätt att tunnelflänsen längst ner i maskinrumskåpan 
är väl överskådlig. 

8.1.3 Belysning 
Arbetsbelysningen bör i första hand lysa upp maskinrumskåpans nedre del för att erbjuda 
montören en god överblick då thrusterns styrtappar och återföring kommer upp i tunnel-
flänsen. Det är även önskvärt med ett tillfredsställande allmänljus i hela kåpan. Vidare bör 
uppkomsten av oönskad skuggbildning minimeras liksom risken att montören bländas.  

8.1.4 Vikt 
För att maskinrumskåpan på ett smidigare sätt ska kunna fraktas till fartygets thrusterrum 
samt för att underlätta kåpans montering önskas en så låg vikt som möjligt. Då krav-
specifikationen anger konstruktionens material måste problemet istället lösas genom att dela 
upp maskinrumskåpan i segment. För att en lösning ska anses uppfylla detta urvalskriterium 
är det viktigt att hållfastheten och den övriga säkerheten inte äventyras. Monteringen får inte 
heller bli onödigt krånglig.  
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8.1.5 Form 
En lösning anses ha en god form då denna är anpassad för att kunna ta upp stora krafter. För 
att maskinrumskåpan ska kunna användas tillsammans med ett lyftverktyg krävs att kon-
struktionen kan bära thrusterns vikt. Säkerheten får inte äventyras och kåpans hållfasthet är 
därför mycket betydelsefull. 

8.2 Kriterieviktning 
För att bestämma urvalskriteriernas inbördes betydelse förs de in i en viktbestämningsmatris 
där de parvis jämförs med varandra. Varje kriterium erhåller en vikt som sedan räknas om för 
att få den i skala 1 till 10. Resultatet redovisas i tabell 4. 
 
  Tabell 4  Resultatet av kriterieviktningen. 
 

Kriterium Montage Sikt Belysning Vikt Form Sum Sum/Tot Vikt (w) 

Montage - 1 2 2 1 6 0.3 9 

Sikt 1 - 1 2 0 4 0.2 6 

Belysning 0 1 - 2 0 3 0.15 4 

Vikt 0 0 0 - 0 0 0 0 

Form 1 2 2 2 - 7 0.35 10 

 Tot 20 1.00  

8.2.1 Kommentar 
Enligt kriterieviktningen är formen det viktigaste urvalskriteriet då de olika koncepten ska 
utvärderas. Därefter kommer montage, sikt och belysning. Vikt får värdet 0. Anledningen är 
att gruppen under kriterieviktningen beslutar sig för utesluta detta urvalskriterium. Den 
främsta orsaken till detta beslut är det rådande kravet att konstruktionen ska tillverkas i 
stålplåt vilket försvårar en viktreduktion. För att maskinrumskåpan ska kunna bäras till 
fartygets thrusterrum måste den göras i så många delar att den bedöms bli besvärlig och 
tidskrävande att montera. Dessutom anses denna uppdelning äventyra konstruktionens 
säkerhet. Då en säker tillika bärbar och lättmonterad maskinrumskåpa bedöms vara mycket 
svår att åstadkomma väljer gruppen alltså att stryka urvalskriteriet vikt. Därmed stryks även 
önskemålet om en reducerad vikt på maskinrumskåpans ingående delar ur krav-
specifikationen. 

8.3 Kriterieviktsmatris 
Då urvalskriterierna är viktade läggs de in i en kriterieviktmatris tillsammans med de olika 
koncepten som sedan betygsätts utifrån hur väl de uppfyller varje kriterium. Poängen räknas 
sedan samman varpå koncepten rangordnas. I tabell 5 presenteras resultatet. 



Utveckling av maskinrumskåpa 
– undervattensmontage av tunnelthruster 

41 

         Tabell 5 Resultatet av utvärderingen med kriterieviktsmatris. 
 

 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 

Kriterium Vikt Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Montage 9 0 0 0 0 5 45 8 72 6 54 

Sikt 6 5 30 4 24 7 42 9 54 8 48 

Belysning 4 8 32 3 12 8 32 6 24 3 12 

Vikt 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Form 10 9 90 8 80 5 50 3 30 6 60 

Σ Poäng  152  116  169  180  174 

Rangordning 4 5 3 1 2 

8.3.1 Kommentar 
Under utvärderingen tydliggörs att urvalskriterierna sikt och form är beroende av varandra. 
Ett kupat lock förbättrar maskinrumskåpans hållfasthet samtidigt som sikten försämras. Detta 
beroende på att en god sikt inte enbart hänger samman med siktglasens placering över locket 
utan även deras vinkel. De bör om möjligt vara riktade relativt rakt ner mot maskinrums-
kåpans botten för att tunnelflänsen ska kunna överblickas. Konstruktionens hållfasthet kan på 
intet sätt åsidosättas men gruppen anser ändå att dess geometri inte bör begränsas till att gälla 
en lösning som är optimerad för att kunna bära thrusterns tyngd. Maskinrumskåpans håll-
fasthet ska istället förbättras genom att öka materialtjockleken samt alternativt förstärka locket 
på ytterligare sätt. Den slutliga konstruktionen kommer därför att delvis påverkas av resultatet 
från hållfasthetsberäkningar. 

8.4 Konceptval 
Enligt utvärderingen med kriterieviktsmatris får koncept 4 högst poäng. Då det poängmässigt 
är mycket jämnt mellan koncept 3, 4 och 5 vore det dock ogenomtänkt att endast utgå från 
den totala poängsumman då det vinnande konceptet utses. Koncept 4 får dessutom mycket 
ojämna betyg vad gäller att uppfylla de olika urvalskriterierna. Gruppen vill därför inte välja 
ett komplett lösningsförslag utan väljer istället ut de dellösningar som anses bäst för att sedan 
kombinera ihop dessa till en ny helhetslösning. 

8.4.1 Montage 
Vad gäller urvalskriteriet montage anses koncept 4 ha den bästa lösningen med en separat 
lucka som enbart används för syftet att koppla ihop lyftverktyg och thruster. Gruppen 
bedömer att detta förslag är både säkrare och smidigare att använda jämfört med de andra 
lösningarna, vilka innebär att montören först måste lossa ett siktglas innan armen kan föras in 
i maskinrumskåpan. Dessutom kan en större öppning tas upp för en lucka tillverkad av stål 
jämfört med ett siktglas, på grund av hållfasthetstekniska skäl. Detta minskar risken för att 
montören ska fastna med armen då lyftverktyget monteras. 
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8.4.2 Sikt 
Även med hänsyn till urvalskriteriet sikt erhåller koncept 4 högst poäng. Med ett siktglas över 
varje styrtapp, totalt fyra stycken, anses montören kunna övervaka ett thrusterbyte på ett högst 
tillfredsställande sätt. Trots att inget siktglas är placerat över thrusterns återföring bedöms 
montören ändå kunna överblicka denna genom något av de båda närmast placerade siktglasen. 
Vidare anses ingenting kunna skymma sikten. 

8.4.3 Belysning 
Koncept 1 och 3 bedöms vara bäst lämpade för att åstadkomma en god arbetsbelysning. 
Gruppen är dock osäker på hur ljuskällans höjd inverkar på resultatet. Troligtvis bör 
belysningen placeras relativt högt för att åstadkomma ett tillfredsställande allmänljus, vilket 
talar för koncept 3. Dessutom anses en lågt placerad belysning vara i vägen vid arbete med 
maskinrumskåpan. Risken finns också att montören använder den som fotstöd eller trappsteg. 
Även det faktum att arbetsbelysningen värderas som likvärdig med två respektive fyra ljus-
källor talar för koncept 3. Risken för skuggbildning eller bländning av montören bedöms ej 
vara överhängande. 

8.4.4 Form 
Då gruppen avser att lösa konstruktionens hållfasthet på annat sätt än att optimera formen för 
kraftupptag väljs lockets form utifrån andra faktorer. I första hand beaktas sikten. Det plana 
locket hos koncept 4 bedöms ge den bästa sikten vid övervakning av ett thrusterbyte då 
siktglasen riktas rakt ner mot tunnelflänsen i maskinrumskåpans botten. Ett plant lock blir 
också förhållandevis litet och behändigt att hantera. 

8.4.5 Övrigt 
Valet av cylinder görs oberoende av konstruktionens vikt då gruppen valt att utesluta detta 
urvalskriterium. I stället tas hänsyn till kravet att maskinrumskåpan ska kunna monteras på 
två typer av tunnelflänsar samt önskemålet om en bekväm arbetshöjd. Gruppen väljer att gå 
vidare med cylindern enligt koncept 3, vilken är delad i segment på höjden. Även koncept 4 
och 5 är delade i segment på höjden men de anses vara besvärligare att montera då de är 
ytterligare uppdelade. Koncept 1 och 2 bedöms vara svårare att anpassa till olika tunnelflänsar 
då de inte har någon separat underdel. Koncept 1 kan dessutom inte justeras vad gäller 
arbetshöjd beroende på att en hel cylinder måste göras så låg för att klara kraven gällande 
geometri. 

8.5 Sammanfattande kommentar 
Utvärderingen med kriterieviktsmatris resulterar inte i att något färdigt koncept går vidare till 
detaljkonstruktion. Den är dock vägledande då gruppen väljer ut de bästa dellösningarna för 
att kombinera ihop dessa till en ny helhetslösning. Koncept 4 får enligt utvärderingen högst 
poäng. Det är också härifrån gruppen hämtar de flesta lösningarna. Såväl lösning för att 
koppla ihop thruster och lyftverktyg samt lock och siktglasens placering tas från detta 
koncept. Resterande lösningar härrör från koncept 3 och omfattar en cylinder som är delad i 
segment på höjden samt en arbetsbelysning bestående av två stycken lampor som placeras 
relativt högt upp på cylindern. 
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Resonemanget vid utvärderingen är till viss del ej överensstämmande med resultatet av 
kriterieviktningen, där urvalskriterierna sikt och belysning erhåller relativt låga vikter i 
jämförelse med montage. Vid diskussionen och valet av lösning väljer gruppen i realiteten att 
till stor del fokusera på dessa faktorer. Siktglasens placering i kombination med maskinrums-
kåpans belysning utgör en förutsättning för att montören ska kunna överblicka thrusterns 
kritiska delar. Detta är i sin tur nödvändigt för att ett säkert undervattensmontage över huvud 
taget ska kunna genomföras. 
 
Det är samtidigt nödvändigt att kunna fästa lyftverktyget i thrustern för att denna ska kunna 
sänkas ner i tunneln. Vilken typ av lösning som möjliggör detta är dock en fråga om 
maskinrumskåpans handhavande. Att ta fram en konstruktion som är så smidig som möjligt 
för användaren att hantera bör dock enligt de personer som närvarar vid utvärderingen vara 
underordnat säkerheten vid ett thrusterbyte. 
 
Gruppen byter således fokus under utvärderingens gång och borde vid närmare eftertanke ha 
viktat de olika urvalskriterierna annorlunda. Sikt och belysning skulle alltså ha värderats 
högre än kriteriet montage. I detta fall påverkas dock inte slutresultatet eftersom de lösningar 
som väljs anses bäst lämpade för att åstadkomma en god sikt. 
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9 Vidareutveckling av vald lösning 
 
I detta avsnitt redovisas arbetet med att utveckla den valda lösningen till en färdig 
modell. Under detaljkonstruktionen är de hållfasthetsberäkningar som görs i hög grad 
styrande. Även lyftverktygets utformning påverkar den slutliga lösningen som av-
slutningsvis presenteras. 

9.1 Detaljkonstruktion 
Vid utvärderingen av de olika koncepten väljer gruppen att gå vidare med en maskinrumskåpa 
vars cylinder är uppdelad i två segment på höjden. Därutöver önskas en separat lucka för att 
montera lyftverktyget i thrusterns axeltapp samt två ljuskällor placerade över thrusterns 
styrtappar på det övre cylindersegmentet. Att realisera dessa önskemål utgör inga större 
svårigheter. Däremot uppstår vissa problem i samband med konstruktionen av det plana locket 
med fyra stycken siktglas som är placerade över thrusterns styrtappar.  
 
Då fyra stycken siktglas tas upp i locket återstår ytterst begränsade möjligheter att påverka de 
tre verktygens tillika säkringsskruvarnas position. Två av verktygen placeras tätt intill 
varandra och det tredje förläggs till andra sidan av locket (figur 22). För att thrusterns tyngd 
ska fördelas jämnt över tunnelflänsen i samband med ett undervattensmontage bör dock 
verktygen spridas ut över maskinrumskåpans lock. Tunnelflänsen riskerar annars att kröka sig 
vilket i värsta fall kan resultera i att vatten tränger in i fartygets thrusterrum. För att 
kontrollera om denna placering av verktygen ändå är möjlig utförs hållfasthetsberäkningar av 
en konsultfirma i Karlstad. Samtidigt görs analyser för att avgöra om maskinrumskåpans lock 
är dimensionerat för thrusterns tyngd. 
 

Siktglas Verktyg

 
 

Figur 22 Verktygens och siktglasens önskade placering över maskinrumskåpans lock. 
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9.1.1 FEM-analyser 
De hållfasthetsberäkningar som görs pekar på att de deformationer som uppstår i tunnel-
flänsen är så små att ingen risk för läckage föreligger. Men trots allt bygger dessa beräkningar 
på en rad teoretiska antaganden och Rolls-Royce vill inte ta några onödiga risker. Därför 
beslutas att verktygen ändå ska placeras med ett jämnt mellanrum över maskinrumskåpans 
lock. Liksom tidigare beaktas även thrusterns tyngdpunkt. Siktglasens placering ska på bästa 
tänkbara sätt anpassas efter dessa nya förutsättningar.  
 
Vidare indikerar FEM-analyserna att lockets konstruktion med god marginal håller för den 
belastning som orsakas av thrustern (figur 23). Därmed finns ingen anledning att öka dess 
materialtjocklek eller på annat sätt förstärka det. 
  
Då verktygens och siktglasens placering är justerad och den övriga konstruktionen i stort sett 
är fullbordad genomförs nya beräkningar. I likhet med tidigare resultat tyder allt på att 
maskinrumskåpan med goda marginaler är dimensionerad för att på ett säkert sätt kunna an-
vändas vid ett undervattensmontage. 
 

 
 

Figur 23 Med FEM-analyser kontrolleras bland annat spänningarna i maskinrumskåpans lock. 

9.2 Slutlig lösning 
Till sist framträder den slutliga lösningen som presenteras i figur 24 och 25. I efterföljande 
punkter sammanställs de designmässiga förändringar som gjorts i samband med utvecklingen 
av den nya maskinrumskåpan. Denna ses avslutningsvis monterad på tunnelflänsen till-
sammans med den hydrauliska lyftcylindern i figur 28. 
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       Figur 24 Den slutliga maskinrumskåpan. 
 

Montagemarkering

Anslutning för 
tryckluftsutrustning

 
 

               Figur 25 Maskinrumskåpan sedd från en annan vinkel. 
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9.2.1 Lock 

• Locket (figur 26) är försett med tre stycken siktglas genom vilka thrusterns kritiska 
delar ska kunna överblickas vid ett pågående undervattensmontage. Två av siktglasen 
är placerade på ett sådant sätt att montören genom vart och ett av dessa har uppsikt 
över två av thrusterns fyra styrtappar. Det tredje siktglaset sitter snett över thrusterns 
återföring så att även denna kan kontrolleras. 

• I lockets mitt sitter en anslutningsfläns där lyftverktyget, som ska lyfta upp och sänka 
ner thrustern i tunneln, kan monteras. 

• Lockets fläns är försett med en markering, i form av en urfräst pil, som förhindrar att 
locket monteras felaktigt på cylindern genom att indikera hur det ska vridas i 
förhållande till tunnelflänsen.  

• Skarpa kanter är avfasade för att minimera skaderisken vid arbete uppe på locket. 
 

 
 

Figur 26 Maskinrumskåpans lock. 

9.2.2 Cylinder 

• Cylindern är uppdelad i två segment för att underlätta transporten till thrusterrummet. 
• Den undre cylindern tas fram i två utföranden för att maskinrumskåpan ska kunna 

monteras på två typer av tunnelflänsar. 
• Genom att använda luckan i den övre cylindern kan montören sammankoppla lyft-

verktyg och thruster. 
• Belysning monteras på två stycken insvetsade siktglasflänsar i den övre cylindern 

(figur 27). Dessa är riktade snett ner mot maskinrumskåpans botten för att lysa upp 
tunnelflänsen samt motverka bländning av montören. 

• En anslutning för tryckluftsutrustningen är placerad på den övre cylindern för att 
arbetet uppe på maskinrumskåpans lock inte ska störas. 

• Cylindern kan på valfritt sätt monteras över tunnelflänsen. Genom att vrida den med 
avseende på utrymmet i det aktuella thrusterrummet kan arbetet underlättas. Det är 
exempelvis önskvärt med extra rörelseutrymme i anslutning till luckan som används 
för att koppla ihop lyftverktyg och thruster. 

• Skruvhålen i ovankant på cylindersegmenten är gängade för att undvika användandet 
av muttrar och därmed underlätta maskinrumskåpans montering. 
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Figur 27 Arbetsbelysning monteras på den övre cylindern. 

9.2.3 Verktyg 

• De tre verktygen är placerade med hänsyn till thrusterns tyngdpunkt för att underlätta 
åtdragning av säkringsskruvarna. Två av verktygen sitter närmast thrusterns propeller, 
det vill säga mot den tunga sidan, och det tredje vid dess återföring. 

• Verktygen är utformade med sexkantsgrepp för att montören lättare ska komma åt 
med skiftnyckel. 

• Verktygens längd är anpassad i enlighet med rådande rekommendationer för stående 
arbete. 

9.2.4 Lyftmöjligheter 

• Lockets fläns är försett med tre gängade skruvhål avsedda för lyftöglor. I dessa 
lyftöglor kan enbart locket alternativt hela den hopmonterade maskinrumskåpan lyftas 
vilket underlättar transport och montering av konstruktionen. 

• De gängade skruvhålen i ovankant på cylindersegmenten kan även användas för att 
fästa lyftöglor.  

9.2.5 Övrigt 

• O-ringsspåren för de o-ringar som tätar mellan undre och övre cylinder samt mellan 
övre cylinder och lock är placerade på kontaktytornas ovansidor. Detta för att undvika 
o-ringar som ramlar ur sina spår och försvårar maskinrumskåpans montering. 

• O-ringsspåret för den o-ring som tätar mellan undre cylinder och tunnelfläns utformas 
på ett sådant sätt att o-ringen hindras från att ramla ur. På grund av den förhållandevis 
höga tillverkningskostnaden tillämpas inte denna lösning i de tidigare nämnda fallen 
där annat alternativ finns att tillgå. 
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Figur 28 Maskinrumskåpan monterad på tunnelflänsen tillsammans med lyftcylinder. 

9.3 Ritningsunderlag 
Utifrån CAD-modellen skapas ett ritningsunderlag, bestående av ett trettiotal detalj- och 
sammanställningsritningar. Dessa ritningar innehåller all information som krävs för att 
maskinrumskåpan ska kunna tillverkas. Avsikten är att detta ritningsunderlag ska användas 
för att ta fram en prototyp som kan provas tillsammans med den hydrauliska lyftcylinder som 
Rolls-Royce sett ut.  
 
I bilaga 7 återfinns en sammanställningsritning av maskinrumskåpan. Den kompletta ut-
rustning som används från fartygets thrusterrum i samband med undervattensmontage ses i 
bilaga 8. 
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10 Utvärdering av slutlig lösning 
  
I nedanstående punkter görs en teoretisk utvärdering av den slutliga lösningen. Denna 
utvärdering sker gentemot de olika kriterierna i kravspecifikationen. Ett kriterium kan 
vara uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt eller ej verifierbart. 

10.1 Geometri 
1.1 Höjd ingående segment max 600 mm – Uppfyllt 

 Höjden på maskinrumskåpans största segment, den övre cylindern, är 440  mm.  
1.2 Total invändig höjd > 800 mm – Uppfyllt 

 Maskinrumskåpans invändiga höjd mäter cirka 820 mm. 
1.3 Kunna monteras på tunnelns anslutningsfläns, typ H och K – Uppfyllt 

 Maskinrumskåpans undre cylinder tas fram i två utföranden, en för varje typ av 
 tunnelfläns. Vilken underdel som nyttjas varierar således medan lock och övre 
 cylinder används i båda fallen. 

1.4 Vara anpassad för lyftcylinder – Uppfyllt 
 Maskinrumskåpans lock är utrustat med en anslutningsfläns där en lyftcylinder kan 
 monteras. Dimensionerna på detta lyftverktyg är dock inte helt och hållet fastställda 
 och viss justering kan därför behövas, vilket även medför förändringar av maskin-
 rumskåpans anslutningsfläns. Dessa bedöms dock vara marginella. 

10.2 Krafter 
2.1 Tåla en maximal last på 8 ton – Uppfyllt 

 De FEM-beräkningar som gjorts tyder på att konstruktionen med god marginal är 
 dimensionerad för att kunna belastas med nio ton. 

2.2 Tåla ett tryck på 2,25 bar – Ej verifierbart 
 Då konstruktionen är tillverkad ska den godkännas vid provning där den utsätts för 
 ett tryck på 2,25 bar. Inga hållfasthetsberäkningar har gjorts för att simulera detta, 
 förvisso relativt låga, tryck. Då den nuvarande maskinrumskåpan godkänts enligt 
 denna provning bör dock även den nya konstruktionen med goda marginaler hålla. 

10.3 Material 
3.1 Vara tillverkad av stålplåt – Uppfyllt 

 Maskinrumskåpan är dimensionerad för att vara tillverkad av konstruktionsstål SS 
 1412-00. De hållfasthetsberäkningar som gjorts utgår från denna förutsättning. Vidare 
 anges detta material i ritningsunderlaget. 

10.4 Säkerhet 
4.1 Förhindra vattenläckage – Ej verifierbart  

 Konstruktionens förmåga att utestänga vatten kan inte med säkerhet fastställas 
 förrän den är tillverkad och provad. Alla tänkbara åtgärder har dock under 
 konstruktionsstadiet vidtagits för att säkerställa maskinrumskåpans förmåga att för-
 hindra vattenläckage. 
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4.2 Optimera sikt vid visuell övervakning – Ej verifierbart 
 För att avgöra huruvida sikten i den nya maskinrumskåpan är optimal eller ej krävs att 
 en prototyp tillverkas och provas. Förutsättningarna  för en god sikt bör dock vara 
 mycket goda. Montören förväntas se thrusterns samtliga styrtappar genom de två 
 siktglasen som är placerade ovanför dessa (figur 29). Att det tredje siktglaset placerats 
 något snett över thrusterns återföring istället för rakt över, på grund av utrymmesbrist 
 på maskinrumskåpans lock, bör sannolikt inte utgöra någon nackdel. Montören anses 
 likväl kunna överblicka återföringen på ett tillfredsställande sätt. Vidare medför det 
 platta locket att siktglasen riktas rakt ner mot maskinrumskåpans botten vilket talar för 
 en god överblick över tunnelflänsen. Sikten påverkas även av arbetsbelysningen, se 
 kriterium 5.1. 

4.3 Eliminera utstående vassa kanter - Uppfyllt  
 Skarpa kanter har fasats av för att minska skaderisken vid arbete på maskin-
 rumskåpans lock. En viss skaderisk bedöms kvarstå. Denna är dock reducerad. 

4.4 Minimera skaderisk vid åtdragning av säkringsskruv – Ej verifierbart 
 Genom att underlätta användningen av verktygen, se kriterium 5.3, samt höja dem i 
 förhållande till övriga detaljer på maskinrumskåpans lock bör skaderisken vara 
 reducerad. Att lyftöronen tagits bort samt skarpa kanter fasats av bedöms också bidra 
 till en minskad skaderisk. För att säkerställa detta krävs dock att en prototyp tas fram 
 och provas. 
 

Återföring 
thruster

Styrtapp 
thruster

 
 

Figur 29 Genom de tre siktglasen bör thrusterns samtliga styrtappar samt återföring kunna överblickas. 
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10.5 Ergonomi 
5.1 Ge tillfredsställande arbetsbelysning – Ej verifierbart  

 Utformningen av arbetsbelysningen är kanske den lösning som är svårast att utvärdera 
 utan en fysisk modell. Två stycken lampor med en effekt på 100 W antas dock vara 
 tillräckligt för att åstadkomma en belysningsstyrka på 300 lux, som enligt rådande 
 rekommendationer är lämpligt för det arbete som ska utföras. Belysningens vinkel, 
 som är densamma som vinkeln på de insvetsade rören i den övre cylindern, innebär att 
 ljuset inte riktas direkt mot tunnelflänsen i maskinrumskåpans botten. Ett direktriktat 
 ljus är inte möjligt att åstadkomma då belysningen placeras i den övre cylindern. För 
 att kunna avgöra om belysningens placering och vinkel i kombination med ljus-
 källornas effekt ändå erbjuder en tillräcklig belysning av tunnelflänsen måste en 
 prototyp tas fram. Det är också angeläget att kontrollera att montören inte utsätts för 
 bländning. 

5.2 Erbjuda lyftmöjligheter för horisontellt och vertikalt lyft – Uppfyllt 
 Med gängade skruvhål i cylindersegment och lock bör maskinrumskåpans  lyftmöjlig-
 heter vara goda. Konstruktionens olika delar kan antingen lyftas hopmonterade eller 
 var för  sig. De lyftöglor som valts ut möjliggör att cylindersegment och lock kan 
 lyftas såväl på höjden, i monteringsläge, som liggande, i tiltat läge. 

5.3 Underlätta åtdragning av säkringsskruv – Uppfyllt 
 Användningen av verktygen har underlättats genom att ge dem sexkantsgrepp vilket 
 gör det lättare för montören att komma åt med skiftnyckel. Verktygen har också 
 placerats med avseende på thrusterns tyngdpunkt så att två av de tre verktygen sitter 
 mot thrusterns tunga sida. Detta förväntas resultera i en något mindre tung åtdragning 
 av de tre säkringsskruvarna. 

5.4 Erbjuda bekväm arbetshöjd – Delvis uppfyllt  
 Maskinrumskåpan erbjuder inte en optimal arbetshöjd med avseende på vissa av de 
 uppgifter som ska utföras vid ett thrusterbyte. Kåpan ska dock inte användas under 
 något längre tidsintervall. Tanken är att ett komplett undervattensmontage ska kunna 
 genomföras på cirka 12 timmar. Arbetet vid maskinrumskåpan sker endast under en 
 mindre del av dessa timmar. Dessutom kommer undervattensmontage sannolikt inte 
 att utgöra den främsta av serviceingenjörens arbetsuppgifter. Arbetshöjden anses 
 därför vara mindre betydande vad gäller flertalet av de arbetsuppgifter som utförs med 
 hjälp av maskinrumskåpan. Dock utgör användningen av verktygen ett relativt tungt 
 arbetsmoment som därför beaktas i samband med utformningen. Verktygens längd är 
 anpassad i enlighet med gällande rekommendationer för tungt stående arbete som 
 anger en arbetshöjd på 150-400 mm under armbågshöjd. Genom att utgå från 
 antropometriska data för svenska män, se bilaga 6, anpassas arbetshöjden för 
 maskinrumskåpans tänkta användare. I detta fall tillämpas design för genomsnittet och 
 utgångspunkten är därför armbågshöjden hos 50:e percentilens svenske man som är 
 1100 mm. Verktygens längd resulterar i en arbetshöjd på cirka 950 mm, vilket är 150 
 mm under armbågshöjd för 50:e percentilens svenske man. Arbetshöjden vid 
 användning av verktygen är med andra ord acceptabel. 

5.5 Begränsa vikt på ingående delar Detta kriterium ströks under konceptutvärderingen. 
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10.6 Handhavande 
6.1 Möjliggöra visuell övervakning – Uppfyllt 

 Maskinrumskåpan är utrustad med tre stycken siktglas genom vilka montören bör 
 kunna övervaka ett undervattensmontage på ett tillfredsställande sätt. 

6.2 Vara utrustad med anslutning för tryckluftsaggregat – Uppfyllt 
 Maskinrumskåpans övre cylinder är försedd med en tryckluftsanslutning för att 
 konstruktionen ska kunna trycksättas vid ett pågående undervattensmontage. 

6.3 Möjliggöra att lyftcylinder kan påkopplas då lock är monterat – Uppfyllt 
 I maskinrumskåpans övre cylinder har en lucka tagits upp för att montören ska kunna 
 fästa lyftverktyget i thrusterns axeltapp då kåpans lock är monterat. Tanken är att detta 
 arbetsmoment ska kunna utföras med en hand. Luckan är dock dimensionerad för att 
 två armar ska kunna föras in i maskinrumskåpan. 

6.4 Placera anslutning för tryckluftsaggregat så att arbetet ej störs – Ej verifierbart 
 Då tryckluftsanslutningen är placerad på den övre cylindern bör arbetet med maskin-
 rumskåpan inte störas nämnvärt då detta arbete främst äger rum på kåpans lock. En 
 mindre risk föreligger dock att tryckluftsaggregatet kommer i vägen vid arbete i 
 thrusterrum med särskild utrymmesbrist. Detta borde dock kunna lösas genom att 
 vrida den övre cylindern. För att säkert kunna utvärdera tryckluftsanslutningens 
 placering krävs provning av en prototyp.  

10.7 Montering 
7.1 Motverka felaktigt montage – Delvis uppfyllt  

 Tanken är att markeringen i flänsen på maskinrumskåpans lock ska motverka felaktigt 
 montage genom att indikera hur locket ska vridas i förhållande till tunnelflänsen. Utan 
 kompletterande användarinstruktioner saknar dock denna markering värde. Kanske är 
 det möjligt att hitta en lösning som inte kräver kompletterande information. 
 Maskinrumskåpan är dock en produkt som inte är tänkt att användas av gemene man. 
 Den presumtive användaren är en serviceingenjör på Rolls-Royce som ska utbildas på 
 produkten. Därför anses en intuitiv design vara av mindre värde. 

10.8 Underhåll  
8.1 Vara ytbehandlad (målad) – Uppfyllt 

 Den nya maskinrumskåpan är inte tillverkad men kommer dock att målas då detta blir 
 aktuellt. 

8.2 Möjliggöra lampbyte från utsidan - Uppfyllt  
 Arbetsbelysningen monteras på maskinrumskåpans utsida på de siktglasflänsar som 
 svetsas in i den övre cylindern.  

8.3 Vara uppbyggd av standarddetaljer – Uppfyllt 
 Maskinrumskåpan har så långt det varit möjligt konstruerats av standarddetaljer för att 
 hålla nere tillverkningskostnader samt underlätta reservdelshantering. 
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11 Diskussion 
 
I följande kapitel förs en avslutande diskussion kring de metoder som använts för att 
genomföra examensarbetet samt det resultat som detta lett fram till. Avslutningsvis 
lämnas förslag till fortsatt arbete. 

11.1 Metod och genomförande 
De olika metoder som använts för att genomföra examensarbetet har i de flesta fall fungerat 
bra. Kravspecifikationen har varit ett särskilt viktigt verktyg under större delen av projektet 
genom att strukturera upp utvecklingsarbetet. Den har använts som ett stöd vid såväl koncept-
generering som konceptval och utvärdering av slutlig lösning. Även brainstorming har varit 
en betydelsefull metod i samband med problemlösning och framtagning av koncept. 
 
Till mindre nytta var den konceptutvärdering som utfördes med hjälp av en kriterievikts-
matris. Under utvärderingens gång valde gruppen att stryka ett urvalskriterium och den 
efterföljande diskussionen tydde på att de personer som deltog haft olika uppfattning om 
kriteriernas innebörd. Därför blev utfallet av betygsättningen delvis missvisande. Detta hade 
sannolikt kunnat undvikas om mer möda lagts ner på att välja ut de olika urvalskriterierna. 
Vidare borde dessa ha diskuterats igenom grundligt innan utvärderingen av koncepten för att 
säkerställa att samtliga personer delade uppfattning om de olika kriteriernas innebörd. 
Utvärderingen hade då rimligtvis gett ett mer rättvist resultat. Gruppen lät sig dock inte styras 
av kriterieviktsmatrisens utslag. Det utgjorde snarare ett underlag till vidare diskussion kring 
vilka egenskaper som skulle prioriteras hos den slutliga lösningen. Denna blev därför inte 
direkt påverkad av den något vilseledande kriterieviktningen. 
 
Tyvärr har inte möjlighet funnits att delta vid provning av maskinrumskåpan i dess rätta 
miljö. Den observation som gjordes i samband med en demonstration i Rolls-Royces verkstad 
kan inte likställas med en observation under verkliga förhållanden. Problembestämningen 
bygger därför främst på intervjuer med de personer som deltagit vid provningen. Dessa är 
dock relativt få då den nuvarande maskinrumskåpan endast är en prototyp som har provats vid 
förhållandevis få tillfällen. Det har därför inte varit möjligt att genomföra någon omfattande 
användarundersökning vilket har bidragit till ett jämförelsevis klent utgångsmaterial vid ut-
vecklingen av den nya maskinrumskåpan. Den slutliga lösningen hade kanske sett annorlunda 
ut om fler personer hade deltagit vid provning av utrustningen och bidragit med åsikter. 
 
Tidsåtgången för examensarbetets olika delmoment har varit svår att bedöma. Framför allt har 
detaljkonstruktion och ritningsframställning varit mer tidskrävande än beräknat vilket till stor 
del beror på bristande erfarenhet inom området. Enligt den initiala projektplanen var tanken 
att examensarbetet även skulle innefatta provning av en prototyp, tillverkad efter det fram-
tagna ritningsunderlaget. Detta moment var dock tvunget att strykas då det ansågs orimligt att 
utföra inom ramen för examensarbetet. Detta främst beroende på de krav som tillkom under 
projektets gång gällande säkerhetsklassning av maskinrumskåpan samt framtagning av 
särskilda svetsinstruktioner. Även ledtiden i samband med tillverkning av prototypen hade 
viss betydelse då detta beslut fattades. 
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11.2 Slutlig lösning 
Examensarbetets mål var att åstadkomma ett säkert handhavande av maskinrumskåpan med 
minskad skaderisk då ett thrusterbyte genomförs. Enligt den teoretiska utvärdering av den 
slutliga lösningen som gjordes gentemot kravspecifikationen är inget kriterium ej uppfyllt. En 
majoritet av de olika kraven och önskemålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Dock är ett 
flertal kriterier omöjliga att verifiera utan en fysisk konstruktion. Särskilt svåra att bedöma är 
de rent subjektiva aspekterna såsom hur placeringen av siktglas och arbetsbelysning bidrar till 
en förbättrad möjlighet att övervaka ett thrusterbyte. För att fullständigt kunna utvärdera den 
lösning som tagits fram krävs därför att en prototyp tillverkas och provas. I teorin tyder dock 
mycket på att den nya maskinrumskåpan på många sätt är mer användarvänlig än sin före-
gångare. 
 
Möjligheten att under utvecklingsarbetet variera maskinrumskåpans design har begränsats av 
ett flertal faktorer. Den lyftcylinder som Rolls-Royce sett ut för provning tillsammans med 
maskinrumskåpan upptar en stor del av locket. Verktygen kräver en viss placering och 
inskränker ytterligare möjligheten att påverka lockets utformning, i synnerhet vad gäller 
siktglasens placering. Även de stora krafter som konstruktionen måste tåla har inneburit en 
betydande designmässig styrning. Vidare har maskinrumskåpans höjd inte kunnat varieras i 
någon större utsträckning. För det första måste den ha en viss innerhöjd för att kunna rymma 
thrusterns axeltapp samt den utrustning som behövs för att koppla ihop thruster och lyft-
verktyg. För det andra bör den vara så låg som möjligt för att rymmas i fartygets thrusterrum 
då lyftcylindern monterats på dess lock. 

11.3 Förslag till fortsatt arbete 
Den maskinrumskåpa som tagits fram under examensarbetet har utformats främst med hänsyn 
till ergonomi och säkerhet. På grund av materialvalet är dock konstruktionen fortfarande tung 
och besvärlig att transportera till fartygets thrusterrum där den ska användas. För att maskin-
rumskåpan ska bli brukbar måste den kunna bäras och ytterligare utvecklingsarbete är därför 
nödvändigt. Till att börja med krävs att materialvalet ses över. Under konceptutvärderingen 
ifrågasattes om det över huvud taget är möjligt att tillverka en säker tillika bärbar och 
lätthanterlig maskinrumskåpa i stålplåt. Ett alternativ är att tillverka den i lättmetall med 
lämplig tillverkningsmetod. Oavsett materialval bör konstruktionen ytterligare delas upp i 
segment samt med hjälp av hållfasthetsberäkningar viktoptimeras. Detta för att maskinrums-
kåpans vikt ska kunna reduceras så mycket som möjligt utan att säkerheten äventyras. 
 
Innan en ny maskinrumskåpa utvecklas bör dock en prototyp tillverkas utifrån det ritnings-
underlag som tagits fram under examensarbetet. Dels för att möjliggöra provning av den 
lyftcylinder som setts ut, dels för att till fullo kunna utvärdera de funktioner som tillkommit. 
Särskilt angeläget att undersöka är hur sikten för montören påverkas av siktglasens och 
belysningens placering. Även den lucka som gjorts för att möjliggöra hopkoppling av thruster 
och lyftverktyg då maskinrumskåpans lock är monterat bör kontrolleras. 

 
Slutligen krävs att en användarmanual tas fram som beskriver hur maskinrumskåpan ska 
monteras och användas för att ett säkert undervattensmontage ska kunna genomföras. Om 
lösningen med en montagemarkering i locket önskas bör denna kompletteras med information 
i användarmanualen för att motverka en felaktig placering av locket. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Intervjuer som utförs med de personer som deltagit vid provning av maskinrumskåpan, 
samt övrig utrustning för undervattensmontage av tunnelthrustrar, utgår från följande 
frågor: 
 
• Var det något arbetsmoment som upplevdes besvärligare än något annat? Vilket 

arbetsmoment och varför? 
 
• Var det något annat i arbetssituationen som upplevdes besvärligt? Vad och varför? 
 
• Var något arbetsmoment fysiskt tungt? Vilket arbetsmoment och varför? 
 
• Var det något arbetsmoment som krävde en obekväm arbetsställning? Vilket 

arbetsmoment och vilken ställning? 
 
• Var det lätt att nå/komma åt alla delar som skulle användas på maskinrumskåpan? 
 
• Finns det risk för skada eller olycka vid något arbetsmoment? Vilket arbetsmoment och 

vilken typ av skada eller olycka? 
 
• Vad upplevdes som bra med maskinrumskåpan? 
 
• Vad upplevdes som dåligt med maskinrumskåpan? 
 
• Finns det något som skulle kunna underlätta arbetet med maskinrumskåpan? 
 
• Har du något/några förslag på vad som skulle kunna förbättra maskinrumskåpan? 
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Bilaga 2 – HTA för demontering av tunnelthruster 
 
Denna HTA avser de arbetsmoment som utförs från fartygets thrusterrum då ett 
undervattensmontage utförs. 
 
0 Demontera tunnelthruster 
1 Förbered montage av maskinrumskåpa 
1.1 
1.2 
1.3 

Skruva bort 3 ordinarie skruvar från tunnelfläns 
Skruva fast 3 säkringsskruvar i tunnelfläns 
Skruva loss resterande 9 ordinarie skruvar från tunnelfläns 

2 Montera cylinder 
2.1 
2.2 

Placera maskinrumskåpans cylinder över tunnelfläns 
Skruva fast 8 skruvar i flänsen på cylinder 

3 Fäst wire i thrusterns axeltapp 
3.1 Skruva fast wire i anslutning på thrusterns axeltapp 
4 Montera lock 
4.1 
4.2 

Placera maskinrumskåpans lock ovanpå cylinder 
Skruva fast lock med 8 skruvar i cylinderns fläns 

5 Montera wiretätning 
5.1 
5.2 

Placera wiretätning ovanpå maskinrumskåpans lock 
Skruva fast wiretätning med 8 skruvar i lockets fläns 

6 Montera verktyg för att dra åt säkringsskruv 
6.1 
6.2 

Sänk ner verktygen i för dessa avsedda öppningar i maskinrumskåpans lock 
Fäst verktygen med 6 skruvar i lock 

7  Montera tryckluftsutrustning 
7.1 Skruva fast tryckluftsanslutning i wiretätning 
8 Öka lufttryck i maskinrumskåpa 
8.1 
8.2 
8.3 

Öppna tryckluftsventil 
Avläs manometer för att kontrollera lufttryck 
Stäng tryckluftsventil när önskat lufttryck uppnåtts 

9  Lossa thruster från tunnelfläns 
9.1 Skruva loss 3 säkringsskruvar med hjälp av verktygen i maskinrumskåpans lock 
10 Sänk ner thruster i tunnel 
10.1 
10.2 

Övervaka sänkning genom siktglas på maskinrumskåpans lock 
Sänk ner thruster i tunnel med hjälp av mobil kran på färjans bildäck 
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0. Demontera 
tunnelthruster

1. Förbered 
montage av 

maskinrumskåpa

8. Öka lufttryck i 
maskinrumskåpa

10. Sänk ner 
thruster i tunnel

1.1 Skruva bort 3 
ordinarie skruvar 
från tunnelfläns

6. Montera 
verktyg för att dra 
åt säkringsskruv

5. Montera 
wiretätning

4. Montera lock
3. Fäst wire i 

thrusterns
axeltapp

2. Montera 
cylinder

1.2 Skruva fast 3 
säkringsskruvar i 

tunnelfläns

1.3 Skruva loss 
resterande 9 
skruvar från 
tunnelfläns

2.1 Placera 
maskinrums-

kåpans cylinder 
över tunnelfläns

2.2 Skruva fast 8 
skruvar i flänsen 

på cylinder

3.1 Skruva fast 
wire i anslutning 

på thrusterns
axeltapp

4.2 Skruva fast 
lock med 8 
skruvar i 

cylinderns fläns

4.1 Placera 
maskinrums-
kåpans lock 

ovanpå cylinder

5.2 Skruva fast 
wiretätning med 8 
skruvar i lockets 

fläns

5.1 Placera 
wiretätning 

ovanpå
maskinrums-
kåpans lock

6.2 Fäst 
verktygen med 6 

skruvar i lock

6.1 Sänk ner 
verktygen i för 
dessa avsedda 

öppningar i 
maskinrums-
kåpans lock

8.3 Stäng 
tryckluftsventil när 

önskat lufttryck 
uppnåtts

8.2 Avläs 
manometer för att 

kontrollera 
lufttryck

8.1 Öppna 
tryckluftsventil

10.2 Sänk ner 
thruster i tunnel 

med hjälp av 
mobil kran på
färjans bildäck

10.1 Övervaka 
sänkning genom 

siktglas på
maskinrums-
kåpans lock

7. Montera 
trycklufts-
utrustning

7.1 Skruva fast 
tryckluftsan-

slutning i 
wiretätning

9. Lossa thruster
från tunnelfläns

9.1 Skruva loss 3 
säkringsskruvar 

med hjälp av 
verktygen i 

maskinrums-
kåpans lock

0. Demontera 
tunnelthruster

1. Förbered 
montage av 

maskinrumskåpa

8. Öka lufttryck i 
maskinrumskåpa

10. Sänk ner 
thruster i tunnel

1.1 Skruva bort 3 
ordinarie skruvar 
från tunnelfläns

6. Montera 
verktyg för att dra 
åt säkringsskruv

5. Montera 
wiretätning

4. Montera lock
3. Fäst wire i 

thrusterns
axeltapp

2. Montera 
cylinder

1.2 Skruva fast 3 
säkringsskruvar i 

tunnelfläns

1.3 Skruva loss 
resterande 9 
skruvar från 
tunnelfläns

2.1 Placera 
maskinrums-

kåpans cylinder 
över tunnelfläns

2.2 Skruva fast 8 
skruvar i flänsen 

på cylinder

3.1 Skruva fast 
wire i anslutning 

på thrusterns
axeltapp

4.2 Skruva fast 
lock med 8 
skruvar i 

cylinderns fläns

4.1 Placera 
maskinrums-
kåpans lock 

ovanpå cylinder

5.2 Skruva fast 
wiretätning med 8 
skruvar i lockets 

fläns

5.1 Placera 
wiretätning 

ovanpå
maskinrums-
kåpans lock

6.2 Fäst 
verktygen med 6 

skruvar i lock

6.1 Sänk ner 
verktygen i för 
dessa avsedda 

öppningar i 
maskinrums-
kåpans lock

8.3 Stäng 
tryckluftsventil när 

önskat lufttryck 
uppnåtts

8.2 Avläs 
manometer för att 

kontrollera 
lufttryck

8.1 Öppna 
tryckluftsventil

10.2 Sänk ner 
thruster i tunnel 

med hjälp av 
mobil kran på
färjans bildäck

10.1 Övervaka 
sänkning genom 

siktglas på
maskinrums-
kåpans lock

7. Montera 
trycklufts-
utrustning

7.1 Skruva fast 
tryckluftsan-

slutning i 
wiretätning

9. Lossa thruster
från tunnelfläns

9.1 Skruva loss 3 
säkringsskruvar 

med hjälp av 
verktygen i 

maskinrums-
kåpans lock
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Bilaga 3 – HTA för montering av tunnelthruster 
 
Denna HTA avser de arbetsmoment som utförs från fartygets thrusterrum då ett 
undervattensmontage utförs. 
  
0 Montera tunnelthruster 
1 Lyft upp thruster till tunnelfläns 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Övervaka lyft genom siktsglas på maskinrumskåpans lock 
Lyft upp thruster med hjälp av mobil kran på färjans bildäck 
Kontrollera att de fyra styrtapparna äntrar tunnelfläns 
Kontrollera våg, när thrusterns fläns ligger an mot tunnelfläns ökar tyngden 

2 Säkra thruster i tunnelfläns 
2.1 Skruva fast 3 säkringsskruvar med hjälp av verktygen i maskinrumskåpans lock 
3 Minska lufttryck i maskinrumskåpa 
3.1 Öppna ventil i tryckluftsutrustning 
4 Kontrollera att det är tätt mellan tunnelfläns och thrusterns fläns 
4.1 Kontrollera att inget vatten tränger in. Om inget vatten tränger in är det tätt mellan 

tunnelfläns och thrusterns fläns. 
5 Demontera verktyg för att dra åt säkringsskruv 
5.1 
5.2 

Skruva loss 6 skruvar från maskinumskåpans lock 
Lyft upp verktygen ur för dessa avsedda öppningar i lock 

6 Demontera wiretätning 
6.1 
6.2 

Skruva loss 8 skruvar från fläns på maskinrumskåpans lock 
Lyft bort wiretätning från lock 

7 Demontera lock 
7.1 
7.2 

Skruva loss 8 skruvar från maskinrumskåpans lock 
Lyft bort lock från cylinder 

8 Lossa wire från thrusterns axeltapp 
8.1 Skruva loss wire från anslutning på thrusterns axeltapp 
9 Demontera cylinder 
9.1 
9.2 

Skruva loss 8 skruvar från maskinrumskåpans cylinder 
Lyft bort cylinder från tunnelfläns 

10 Fäst thruster i tunnelfläns 
10.1 
10.2 
10.3 

Skruva fast 9 ordinarie skruvar i tunnelfläns 
Skruva loss 3 säkringsskruvar från tunnelfläns 
Skruva fast resterande 3 ordinarie skruvar i tunnelfläns 
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0. Montera 
tunnelthruster

1. Lyft upp 
thruster till 
tunnelfläns

7. Demontera lock
9. Demontera 

cylinder

1.1 Övervaka lyft 
genom siktglas på

maskinrums-
kåpans lock

6. Demontera 
wiretätning

5. Demontera 
verktyg för att dra 
åt säkringsskruv

4. Kontrollera att 
det är tätt mellan 
tunnelfläns och 
thrusterns fläns

3. Minska lufttryck 
i maskinrumskåpa

2. Säkra thruster i 
tunnelfläns

1.2 Lyft upp 
thruster med hjälp 
av mobil kran på
färjans bildäck

1.3 Kontrollera att 
de fyra 

styrtapparna 
äntrar tunnelfläns

2.1 Skruva fast 3 
säkringsskruvar 

med hjälp av 
verktygen i 

maskinrums-
kåpans lock

3.1 Öppna ventil i 
trycklufts-
utrustning

4.1 Kontrollera att 
inget vatten 

tränger in. Om 
inget vatten 

tränger in är det 
tätt mellan 

tunnelfläns och 
thrusterns fläns

5.2 Lyft upp 
verktygen ur för 
dessa avsedda 
öppningar i lock

5.1 Skruva loss 6 
skruvar från 
maskinrums-
kåpans lock

6.2 Lyft bort 
wiretätning från 

lock

6.1 Skruva loss 8 
skruvar från fläns 
på maskinrums-

kåpans lock

7.2 Lyft bort lock 
från cylinder

7.1 Skruva loss 8 
skruvar från 
maskinrums-
kåpans lock

9.2 Lyft bort 
cylinder från 
tunnelfläns

9.1 Skruva loss 8 
skruvar från 
maskinrums-

kåpans cylinder

10. Fäst thruster i 
tunnelfläns

1.4 Kontrollera 
våg, när 

thrusterns fläns 
ligger an mot 

tunnelfläns ökar 
tynggden

10.1 Skruva fast 9 
ordinarie skruvar i 

tunnelfläns

10.2 Skruva loss 3 
säkringsskruvar 
från tunnelfläns

10.3 Skruva fast 
resterande 3 

ordinarie skruvar i 
tunnelfläns

8. Lossa wire från 
thrusterns
axeltapp

8.1 Skruva loss 
wire från 

anslutning på
thrusterns
axeltapp

0. Montera 
tunnelthruster

1. Lyft upp 
thruster till 
tunnelfläns

7. Demontera lock
9. Demontera 

cylinder

1.1 Övervaka lyft 
genom siktglas på

maskinrums-
kåpans lock

6. Demontera 
wiretätning

5. Demontera 
verktyg för att dra 
åt säkringsskruv

4. Kontrollera att 
det är tätt mellan 
tunnelfläns och 
thrusterns fläns

3. Minska lufttryck 
i maskinrumskåpa

2. Säkra thruster i 
tunnelfläns

1.2 Lyft upp 
thruster med hjälp 
av mobil kran på
färjans bildäck

1.3 Kontrollera att 
de fyra 

styrtapparna 
äntrar tunnelfläns

2.1 Skruva fast 3 
säkringsskruvar 

med hjälp av 
verktygen i 

maskinrums-
kåpans lock

3.1 Öppna ventil i 
trycklufts-
utrustning

4.1 Kontrollera att 
inget vatten 

tränger in. Om 
inget vatten 

tränger in är det 
tätt mellan 

tunnelfläns och 
thrusterns fläns

5.2 Lyft upp 
verktygen ur för 
dessa avsedda 
öppningar i lock

5.1 Skruva loss 6 
skruvar från 
maskinrums-
kåpans lock

6.2 Lyft bort 
wiretätning från 

lock

6.1 Skruva loss 8 
skruvar från fläns 
på maskinrums-

kåpans lock

7.2 Lyft bort lock 
från cylinder

7.1 Skruva loss 8 
skruvar från 
maskinrums-
kåpans lock

9.2 Lyft bort 
cylinder från 
tunnelfläns

9.1 Skruva loss 8 
skruvar från 
maskinrums-

kåpans cylinder

10. Fäst thruster i 
tunnelfläns

1.4 Kontrollera 
våg, när 

thrusterns fläns 
ligger an mot 

tunnelfläns ökar 
tynggden

10.1 Skruva fast 9 
ordinarie skruvar i 

tunnelfläns

10.2 Skruva loss 3 
säkringsskruvar 
från tunnelfläns

10.3 Skruva fast 
resterande 3 

ordinarie skruvar i 
tunnelfläns

8. Lossa wire från 
thrusterns
axeltapp

8.1 Skruva loss 
wire från 

anslutning på
thrusterns
axeltapp
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Bilaga 4 – Analytisk utvärdering med PHEA 

 

Definition av utvärderingen 
 

1. Syftet med utvärderingen är att undersöka produktens användarvänlighet genom att 
analysera vad som kan gå fel i hanteringen. 

2. Den produkt som ska utvärderas är den maskinrumskåpa som tagits fram för under-
vattensmontage av tunnelthrustrar. 

3. Undersökningen ska utvärdera arbetet då en trasig tunnelthruster demonteras och en 
ny monteras. 

4. Produkten har flera användare. En serviceingenjör från Rolls-Royce övervakar samt 
deltar även själv i arbetet. Med finns också en arbetsledare samt en eller flera montörer 
från det aktuella varvet.  

5. Arbetet utförs i fartygets thrusterrum. 

 
Beskrivning av människa-tekniksystemet 
 

Användare 
 

Flera användare interagerar med produkten under ett thrusterbyte. En servicetekniker från 
Rolls-Royce innehar rollen som övervakare. Övriga användare består av en arbetsledare samt 
en eller flera montörer från det aktuella varvet. 
 
I praktiken fungerar serviceingenjören som arbetsledare men kallas övervakare för att slippa 
ansvar för varvets personal. Förutom att leda och övervaka arbetet deltar han även själv. 
Serviceingenjören har en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå (han är ofta högskole-
ingenjör och i sällsynta fall civilingenjör) samt några års teknisk arbetslivserfarenhet. Han 
talar en god engelska, något som är mycket viktigt då hela världen utgör hans arbetsfält. Då 
serviceteknikern anställs på Rolls-Royce genomgår han en utbildning på de av företagets 
produkter som han sedan ska arbeta med. Innan det blir aktuellt att skickas ut på egna uppdrag 
följer han med en erfaren servicetekniker som trainee under en period på mellan 6 månader 
och ett år. Serviceingenjören är specialiserad antingen på el- och kontrollsystem eller 
mekanik. En stor del av uppdragen inom mekanikområdet består av reparationer och byten av 
thrustrar. På grund av tidigare teknisk arbetslivserfarenhet samt utbildning och träning inom 
företaget är serviceteknikern, redan då han börjar åka på egna uppdrag, relativt erfaren av 
olika sorters arbete i varierande situationer. Framför allt är han utbildad på företagets 
produkter och vet hur dessa ska hanteras. 
 
Varvspersonalen arbetar utifrån serviceingenjörens direktiv. De har en gedigen erfarenhet av 
den miljö de arbetar i samt den typ av arbetsuppgifter som utförs. Arbetsledaren från varvet 
ansvarar för de montörer som finns på plats. 
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Omgivning 
 

Interaktionen mellan användare och produkt sker i fartygets thrusterrum. Thrusterrum kan 
vara utformade på en rad olika sätt, det finns ingen standard som styr detta. I vissa fall kan det 
vara mycket trångt, i andra fall rymligt. Delvis beror detta på om thrusterrummet är beläget i 
en lastbåt, ett kryssningsfartyg eller en passagerarfärja. Men det förekommer även stora 
variationer inom de olika kategorierna av fartyg. I många fall kan miljön vara smutsig och 
oljig, något som bland annat kan leda till en ökad halkrisk. Tillgången på hjälpmedel för att 
underlätta olika typer av arbete, exempelvis olika slags lyftanordningar, varierar även den från 
fall till fall. Ovan nämnda faktorer borde dock inte, i detta fall, spela någon avgörande roll vad 
gäller interaktionen mellan användare och produkt. Något som dock skulle kunna påverka 
denna interaktion negativt är buller (genom att försvåra kommunikationen mellan de olika 
användarna) och dålig belysning. Då fartyget under tiden för thrusterbytet ligger vid kaj bör 
inte ljudvolymen utgöra något problem.  
   
Uppgift 
 

De arbetsuppgifter som utvärderas finns beskrivna i ”HTA-Demontera tunnelthruster” och 
”HTA-Montera tunnelthruster”. Arbetsmoment som inte direkt har att göra med maskinrums-
kåpans gränssnitt, såsom avläsning av manometer på tryckluftsutrustning, berörs ej. 
 
Produkt 
 

Produkten som utvärderas är den maskinrumskåpa som visas på bilden nedan. 
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Arbetet med maskinrumskåpan kan delas in i två faser: 
 

1. Den ska monteras/demonteras. 
Det är relativ lätt att förstå i vilken ordning och på vilket sätt de olika delarna ska 
monteras. Det rör sig om relativt få delar. 
 

2. Den ska användas för att ersätta en trasig tunnelthruster med en ny. 
Samtliga arbetsuppgifter utgår från maskinrumskåpans lock. Detta utgör därför 
produktens egentliga användargränssnitt. Den enda typ av informationsdon som finns 
att tillgå är två siktglas genom vilka man kan se in i kåpan (manometer på 
tryckluftsutrustning samt våg i lyftwire ingår inte i kåpans gränssnitt utan räknas som 
extrautrustning). Manöverdonen utgörs av de tre verktyg för att dra åt säkringsskruv 
som sticker upp ur maskinrumskåpans lock (ventiler på tryckluftsutrustning ingår inte 
i kåpans gränssnitt utan räknas som extrautrustning). I övrigt finns inga egentliga 
ledtrådar på maskinrumskåpan som signalerar hur den ska användas eller i vilken 
ordning arbetsmomenten ska utföras. Det är inte möjligt att observera vad som händer 
vid thrusterbytet genom att enbart titta på kåpan.  

 
Analys av vilka fel användaren kan göra med hjälp av PHEA 
 

Användningsfel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning 
1. Lossar fel 3 
skruvar från 
tunnelfläns. 

Felaktiga 
instruktioner.  
Dåliga 
instruktioner. 
Instruktioner har 
missuppfattats. 

De 3 säkrings-
skruvarna skruvas 
i fel hål. 

De 3 säkrings-
skruvarna kan inte 
lossas med 
verktygen i 
maskinrums-
kåpans lock. 

Demontera 
maskinrumskåpa 
och lossa rätt 3 
skruvar. 

2. Säkrings-
skruvar skruvas i 
fel hål. 

Fel 3 skruvar 
lossades från 
tunnelfläns. 

Thruster kan inte 
lossas från 
tunnelfläns. 

De 3 säkrings-
skruvarna kan inte 
lossas med 
verktygen i 
maskinrums-
kåpans lock. 

Demontera 
maskinrumskåpa 
och lossa rätt 3 
skruvar. 

3. Cylinder 
monteras fel över 
tunnelfläns. 

Det finns inga 
ledtrådar som 
talar om hur 
cylindern ska 
monteras.  

Thruster kan inte 
lossas från 
tunnelfläns. 

De 3 säkrings-
skruvarna kan inte 
lossas med 
verktygen i 
maskinrums-
kåpans lock. 

Demontera 
maskinrumskåpa 
och montera 
cylinder korrekt. 

4. Lock placeras 
fel över cylinder. 

Det finns inga 
ledtrådar som 
talar om hur 
locket ska 
monteras. 

Thruster kan inte 
lossas från 
tunnelfläns. 

De 3 säkrings-
skruvarna kan inte 
lossas med 
verktygen i 
maskinrums-
kåpans lock. 

Lossa lock från 
cylinder och 
montera det 
korrekt. 

5. Samtliga 
skruvar lossas 
från tunnelfläns 
utan att 3 
säkringsskruvar 
har skruvats fast. 

Felaktiga 
instruktioner.  
Dåliga 
instruktioner. 
Instruktioner har 
missuppfattats. 

Thruster släpper 
från tunnelfläns. 

Det går tungt att 
lossa de sista 
skruvarna från 
tunnelfläns. 

Skruva tillbaka 
skruvar i 
tunnelfläns. 
Eventuellt måste 
thruster lyftas för 
att detta ska gå. 
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Användningsfel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning 
6. Cylinder 
monteras utan att 
3 säkringsskruvar 
skruvats fast och 
övriga skruvar har 
lossats. 

Felaktiga 
instruktioner.  
Dåliga 
instruktioner. 
Instruktioner har 
missuppfattats. 

Thruster kan inte 
lossas från 
tunnelfläns. 

Verktygen i 
maskinrums-
kåpans lock kan 
inte användas. 

Demontera 
maskinrumskåpa 
och starta om. 

7. Verktyg för att 
dra åt 
säkringsskruv 
monteras utan 
säkringsskruvar. 

Felaktiga 
instruktioner.  
Dåliga 
instruktioner. 
Instruktioner har 
missuppfattats. 

Thuster kan inte 
säkras i 
tunnelfläns då den 
lyfts upp. 

Verktygen i 
maskinrums-
kåpans lock kan 
inte användas. 

Demontera 
verktyg och fäst 
säkringsskruvar. 

8. Thruster sänks 
ner i tunnel utan 
att lufttryck ökats 
i maskinrums-
kåpan. 

Felaktiga 
instruktioner.  
Dåliga 
instruktioner. 
Instruktioner har 
missuppfattats. 

Maskinrumskåpan 
vattenfylls.  

Svårare att se 
genom siktglas. 

Öka lufttrycket i 
kåpan genom att 
öppna 
tryckluftsventil. 

9. Verktyg för att 
dra åt 
säkringsskruv 
demonteras innan 
säkringsskruvar 
skruvats fast. 

Felaktiga 
instruktioner.  
Dåliga 
instruktioner. 
Instruktioner har 
missuppfattats. 

Maskinrumskåpan 
vattenfylls. 

Då lufttrycket 
minskas i 
maskinrumskåpan 
och läget 
kontrolleras 
genom siktglas. 

Montera verktyg 
och skruva fast 
säkringsskruvar i 
tunnelfläns. 

10. 3 Säkrings-
skruvar lossas 
från tunnelfläns 
utan att 12 
ordinarie skruvar 
skruvats fast. 

Felaktiga 
instruktioner.  
Dåliga 
instruktioner. 
Instruktioner har 
missuppfattats. 

Thruster släpper 
från tunnelfläns. 

Det går tungt att 
lossa säkrings-
skruvar. 

Skruva tillbaka 
säkringsskruvar i 
tunnelfläns. 
Eventuellt måste 
thruster lyftas för 
att detta ska gå. 

 

Diskussion och rekommendation 
 

Sannolikheten för användningsfel 5,6,7,9 och 10 bedöms som mycket låg. Risken att begå 
användningsfel 1,2 och 8 uppskattas som relativt låg. Däremot är det sannolikt att användaren 
begår fel 3 och 4. Flertalet användningsfel beror på felaktiga eller dåliga instruktioner och har 
egentligen ingenting med utformningen av maskinrumskåpan att göra. Fel 3 och 4 har dock 
ett direkt samband med maskinrumskåpans design.  
 
Förslagsvis bör maskinrumskåpans cylinder och lock utformas på ett sådant sätt att de inte 
kan monteras felaktigt. Övriga användningsfel undviks genom att utforma tydliga användar-
instruktioner. 
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Bilaga 5 – Kravspecifikation   

2008-11-10 

 

Kravspecifikation 
 för maskinrumskåpa 

 

Version 
E 

Ändr. K/Ö Krav Ansvarig 
  

 
K 
K 
K 
K 
 
 

K 
K 
 
 

K 
 
 

K 
K 
Ö 
Ö 
 
 

K 
K 
Ö 
Ö 
Ö 
 
 

K 
K 
Ö 
Ö 
 
 

K 
 
 

K 
K 
Ö 
 
 

K 

 
1. Geometri 
1.1 Höjd ingående segment max 600 mm 
1.2 Total invändig höjd > 800 mm 
1.3 Kunna monteras på tunnelns anslutningsfläns, typ H och K 
1.4 Vara anpassad för lyftcylinder 
 
2. Krafter 
2.1 Tåla en maximal last på 8 ton 
2.2 Tåla ett tryck på 2,25 bar 
 
3. Material 
3.1 Vara tillverkad av stålplåt 
 
4. Säkerhet 
4.1 Förhindra vattenläckage 
4.2 Optimera sikt vid visuell övervakning  
4.3 Eliminera utstående vassa kanter 
4.4 Minimera skaderisk vid åtdragning av säkringsskruv 
 
5. Ergonomi 
5.1 Ge tillfredsställande arbetsbelysning 
5.2 Erbjuda lyftmöjligheter för horisontellt och vertikalt lyft 
5.3 Underlätta åtdragning av säkringsskruv 
5.4 Erbjuda bekväm arbetshöjd 
5.5 Begränsa vikt på ingående delar 
 
6. Handhavande 
6.1 Möjliggöra visuell övervakning 
6.2 Vara utrustad med anslutning för tryckluftsaggregat 
6.3 Möjliggöra att lyftcylinder kan påkopplas då lock är monterat 
6.4 Placera anslutning för tryckluftsaggregat så att arbetet ej störs        
 
7. Montering 
7.1 Motverka felaktigt montage 
 
8. Underhåll 
8.1 Vara ytbehandlad (målad) 
8.2 Möjliggöra lampbyte från utsidan 
8.3 Vara uppbyggd av standarddetaljer 
 
9. Tidsplan  
9.1 Vara färdig för produktion vecka 3, 2009 
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Bilaga 6 – Antropometriska data 
 
Antropometriska data för svenska vuxna hämtade från Stephen Pheasant & Christine M. 
Haslegrave (2006). Samtliga dimensioner är angivna i millimeter, förutom kroppsvikt som 
ges i kilogram. 
 

  Men  Women  
  5th 50th 95th  5th 50th 95th  
 Dimension %ile %ile %ile SD %ile %ile %ile SD 
1 Stature 1630 1740 1850 68 1540 1640 1740     62* 
2 Eye height 1520 1630 1740 68 1435 1535 1635     62* 
3 Shoulder height 1345 1445 1545 62 1255 1355 1455     60* 
4 Elbow height 1020 1100 1180 49 905 1025 1145     73* 
5 Hip height 815 890 965 45 745 830 915     52* 
6 Knuckle height 720 760 800 25 675 735 795     36 
7 Fingertip height 595 655 715 37 570 635 700     38 
8 Sitting height 830 900 970 43 805 860 915     33* 
9 Sitting eye height 715 785 855 42 705 755 805     30* 
10 Sitting shoulder height 545 600 655 34 525 575 625     30* 
11 Sitting elbow height 175 225 275 31 165 215 265     31* 
12 Thigh thickness 120 152 180 18 130 155 180     16* 
13 Buttock-knee length 545 595 645 30 525 585 645     35* 
14 Buttock-popliteal length 430 480 530 30 430 485 540     33* 
15 Knee height 480 530 580 30 455 500 545     28* 
16 Popliteal height 385 430 475 27 350 400 450     29 
17 Shoulder breadth 420 465 510 27 355 390 425     20 
18 Shoulder breadth 

(biacromial) 
365 400 435 20 325 350 375     15*(W) 

19 Hip breadth 310 360 410 29 315 365 415     31 
20 Chest (bust) depth 185 220 255 21 185 241 300     35 
21 Abdominal depth 190 240 290 31 180 245 310     40* 
22 Shoulder-elbow length 330 365 400 20 305 335 365     17 
23 Elbow-fingertip length 440 475 510 20 160 175 190      10*(W) 
24 Upper limb length 720 780 840 35 660 705 750     28*(W) 
25 Shoulder-grip length 615 665 715 31 555 595 635     24 
26 Head length 185 195 205 7 170 180 190       7 
27 Head breadth 145 155 165 6 135 145 155       6 
28 Hand length 175 190 205 10 165 180 195     10*(W) 
29 Hand breadth 75 85 95 5 70 75 80       4*(W) 
30 Foot length 240 265 290 14 225 245 265     11*(W) 
31 Foot breadth 85 95 105 6 85 95 105       7*(W) 
32 Span 1660 1790 1920 80 1525 1640 1755     71 
33 Elbow span 870 945 1020 45 795 865 935     43 
34 Vertical grip reach 1930 2060 2190 78 1825 1940 2055     70 
35 Vertical grip reach 1150 1245 1340 58 1090 1175 1260     53 
36 Forward grip reach 725 780 835 33 665 715 765     31 
 Body weight     48 59 70       7* 

 
Dimensions marked with an asterisk (*) are quoted from the original source (W for women only). The 
remainders have been estimated. 
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Bilaga 7 – Sammanställningsritning Maskinrumskåpa 
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Bilaga 8 – Sammanställningsritning Utrustning, u-montage 


