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FÖRORD 
Projektet ”Fascia Panel Redesign” har pågått från December 2007 till och med Maj 2008 
på Maskiningenjörsprogrammet, Halmstad Högskola i samarbete med Getinge AB. 
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare och kontaktperson på företaget, Bengt 
Storberg för den tid han har lagt ned på projektet. Bengts stora engagemang har varit till 
mycket god hjälp för oss. De personliga möten och besök på företaget som gjorts har 
underlättat arbetet enormt. Vi är även tacksamma för all hjälp vi fått från övriga 
medarbetare på Getinge AB. 
 
I övrigt vill vi tacka våra handledare på högskolan, Anna Eliasson och Gunnar Weber för 
all tid de har lagt ned på oss trots att de båda har mycket annat att göra. 
 
Slutligen vill vi även tacka de alla företag som vi har varit i kontakt med under projektets 
gång. Lagans Plåtprodukter har varit mycket hjälpsamma genom att snabbt leverera 
prototypen. Ruukki i Halmstad har varit mycket hjälpsamma genom att bistå med 
information om rostfritt ferritiskt stål. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta projekt har varit att sänka produktionskostnaden för frontväggarna till 
Getinges största industriautoklaver. Priset på den rostfria stålplåt som används i dagsläget 
är mycket högt. Med en alternativ materiallösning kan kostnaden för en frontvägg sänkas 
avsevärt.  
 
Hänsyn har dessutom tagits till att förbättra instrumenttornet vilket är en central del av 
frontväggen. Med en ny modulbaserad design i ett nytt material har instrumenttornet 
förbättrats i flera avseenden. 

ABSTRACT 
The purpose of this project has been to cut production costs for the fascia panels of 
Getinge’s largest autoclaves. The cost for the stainless steel plates currently used is very 
high. An alternative material solution could cut costs significantly. 
 
In addition, improvements have been made to the instrument tower which is a central part 
of the fascia panel. As a result of the new modular design in a new material the 
instrument tower has been improved in several aspects. 
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FÖRETAGSPRESENTATION 
Getinge Infection Control1 är en av tre divisioner inom Getinge AB koncernen. Getinge 
Infection Control består av två affärsområden, Healthcare och Life Science. Tillsammans 
med de två andra områdena Extended Care och Medical Systems fokuserar Getinge-
koncernen på den senaste teknologin inom läkemedelsbranschen.  
 
Under 2006 var omsättningen för hela Getinge-koncernen 1,4 miljarder €. Antalet 
anställda under samma period var ca 10 500 personer. Getinge Infection Control rankas 
som en av de ledande aktörerna inom områdena desinfektion och sterilisation. Sedan 
företaget grundades för mer än 100 år sedan har Getinge Infection Control stått för 
innovation och teknisk utveckling inom dessa områden. 
 
Affärsområden 

• Sjukvård 
• Farmaceutiska instrument 
• Forskning 

 
Getinge Infection Control finns över hela världen. Totalt har företaget 26 dotterbolag på 
sex kontinenter med 230 distributörer inom försäljning och service som representerar 
företaget. 

                                                 
1 Information hämtad från: www.getinge.com 



 

 

2008-05-26 
 

 
 
 

 
 
Fredrik Larsson, Edis Ljajic 8 
 

PROJEKTBESKRIVNING 
Målet är att ta fram ett bättre och billigare koncept för klädselplåtar till Getinges stora 
autoklaver. Der är önskvärt att sänka kostnaden för klädselplåt med 30%. Det är också 
nödvändigt att ta hänsyn till enkel tillverkning, montering och installation samt att 
konstruktionen är hygienisk och lämpar sig för normala rengöringsrutiner i 
läkemedelsindustri. Det nya konceptet bör vara modulärt uppbyggt och anpassningsbart 
efter olika autoklavstorlekar och väggöppningar. 

FÖRVÄNTAT RESULTAT 
Först och främst önskar företaget att konstruktionsförutsättningar tas fram i tillräckligt 
stor detalj. De förväntar sig därefter att nuvarande koncept utvärderas och att ett 
alternativt koncept tas fram samt att dessa jämförs med avseende på ovanstående 
parametrar. Vid val av nytt koncept bör det sökas brett på marknaden och hos 
underleverantörer. Det nya konceptet bör beskrivas i ritningar och instruktioner. Getinge 
förväntar sig också att detaljlösningar tas fram på t.ex. upphängningar, sammanfogningar 
och avslutningar samt att dessa utvärderas. En prototyp bör tas fram för demonstration 
och utvärdering. 

TIDPLAN 
Företaget har behov av resultat från denna studie före juni 2008 för att kunna använda 
resultaten i ett pågående utvecklingsprojekt. En särskild tidplan2 har även tagits fram av 
studenterna för att säkerställa att alla delmoment ryms inom tidsramen för projektet. 

BUDGET 
Getinge har resurser för att tillverka och montera utifrån underlag och instruktioner och 
har avsatt medel för detta. De kommer att ersätta eventuella utlägg för besök hos 
underleverantörer. 

AVTAL 
Getinge vill gärna ta del av det standardavtal som Högskolan i Halmstad har. De räknar 
med att ett avtal skrivs mellan parterna som reglerar sekretess och rätt till uppfinningar. 

                                                 
2 Se bilaga ”Tidplan” 
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PRODUKTDEFINITION 
En Autoklav är en maskin som 
används till sterilisation av 
medicinsk utrustning. Maskinen 
installeras mellan två olika rum 
med olika renlighetsgrad. Syftet 
med autoklaven är att sterilisera 
utrustningen före transport till ett 
område med högre renhetsnivå.  
 
Processen går till på så sätt att 
utrustningen först in i 
väggöppningen3 och in i själva 
autoklaven. I de miljöer där 
denna typ av autoklaver används är kraven på renlighet mycket hög. Viktigt är därför att 
väggarna som omsluter autoklaven är lätta att hålla rena och att de tål de starka 
rengöringsmedel som används.  
 
Ytterväggarna till Getinges autoklaver benämns som frontväggar och det är den del av 
autoklaven som denna rapport berör. 

                                                 
3 Se Bild 1 

 Bild 1 visar frontväggen till en Getinge-autoklav. 
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FRONTVÄGG 
Frontväggen fungerar som autoklavens skal och skyddar känsliga komponenter innanför. 
Getinges autoklaver installeras i fabriker med varierande upplägg, därför kan 
frontväggens dimensioner variera mycket. Frontväggen spelar en stor roll för hur 
slutkunden upplever produkten eftersom det är den del av autoklaven användaren oftast 
ser. En frontvägg kan delas upp i två delar: 

FRONTPLÅT 
Frontplåtarna motsvarar den största delen av 
frontväggens yta. En frontplåt måste vara styv, 
slittålig och lätt att hålla ren. En del av 
frontplåtarna skall vara öppningsbara för att 
möjliggöra underhåll av autoklaven. Storleken 
på en frontplåt kan variera mycket. Maximal 
storlek för en plåt är 3000x1500mm vilket ger 
en vikt på ca 45 kg. Dimensionerna för 
frontplåtarna till en frontvägg måste skräddarsys 
av en konstruktör från gång till gång då de 
varierar med frontväggens storlek. 

INSTRUMENTTORN 
Instrumenttornet7 (vanligtvis blålackerat) är 
centralt placerat på frontväggen och fungerar 
som det främsta redskapet för att hantera och 
manövrera hela autoklaven. Höjden på ett 
instrumenttorn varierar med frontväggens 
höjd men är normalt sett ca 3m. Ett 
instrumenttorn rymmer vanligtvis en display, 
mätare, knappsats och i vissa fall även en 
skrivare. Vilka instrument som finns i tornet 
varierar från varje installation och därför är 
det viktigt att instrumenttornet är flexibelt 
nog att passa alla typer av konfigurationer. Instrumenttornet till Getinges autoklaver 
kommer i två olika utföranden och presenteras på följande sida. 

                                                 
4 Prisuppgift enl. Martin Zetterlund, ThyssenKrupp Materials Sverige AB, 2008-05-12 
5 Jämförelsen avser en frontplåt med en vikt på 45kg. 
6 Prisuppgifter enl. Eric Carlstedt, Logistics Department, Getinge AB, 2008-02-11 
7 Se Bild 2 

Material 4: 32,13 kr/kg 

Stans/utskärning: 31 kr 

Bockning: 30,4 kr 

Svetsning: 294 kr 

Materialets andel 
av kostnaden för en 
frontplåt 5: 

80% 

Tabell 1 visar kostnader6 vid framställning av 
en frontplåt. 

Bild 2 visar instrumenttornet för en av Getinges 
autoklaver. 



 

 

2008-05-26 
 

 
 
 

 
 
Fredrik Larsson, Edis Ljajic 11 
 

Standardlösning för instrumenttorn 
Vanligtvis levereras instrumenttornet9 som en 
moduluppbyggd konstruktion där varje del är 
strängpressad i aluminium. De moduler som 
rymmer instrument är lackerade i klarblått, 
andra moduler har getts en mörkare blå ton 
genom anodisering. Profilen är 350mm bred och 
sticker ut 31mm från frontväggen. Hörnen är 
avrundade i segment. Aluminiumprofilerna kan 
inte tillverkas på Getinge utan levereras från ett annat företag. Kostnaden för olika 
moduler varierar kraftigt10 trots samma profil. Främsta orsaken till variationen är i vilken 
kvantitet de beställs av Getinge. 
 
Alternativ lösning för instrumenttorn 
En alternativ lösning för instrumenttornet finns 
även att tillgå. Den alternativa lösningen består 
av 1mm rostfri stålplåt (1.4301). 
Konstruktionen är i en enda del och skräddarsys 
för varje installation. Profilen är 550mm bred 
och sticker ut 38mm från frontväggen. Hörnen 
är bockade med 45° vinkel. Den alternativa lösningen i rostfritt stål tillverkas på Getinge. 
 
Av olika anledningar väljer många av Getinges kunder en alternativ lösning för 
instrumenttornet:  
 

• I de fall där en större display används ryms inte denna i standardlösningen utan 
kräver den alternativa lösningen som är 200mm bredare. 

• Standardlösningen kommer i en blå färg som inte tilltalar alla kunder. Många 
önskar ett instrumenttorn som bättre smälter in i frontväggen och väljer därför den 
alternativa lösningen i rostfritt stål. 

• I en del fabriker kommer frontväggen i kontakt med gaser eller rengöringsmedel 
som missfärgar den typ av aluminium som används för standardlösningen. Därför 
måste kunden istället välja den alternativa lösningen. 

                                                 
8 Se Bilaga 8 – Kostnadskalkyl för ett instrumenttorn 
9 Se Bild 2 
10 Se Tabell 2 

Tabell 2: Kostnader för standarlösning för 
instrumenttorn. 

Modulkostnad: 136-1373 kr 

Exempelkostnad 
för helt torn i 9 
moduler8: 

2941 kr 

Ca. pris för alt. 
instrumenttorn: 

2800 kr 

Tabell 3: Kostnader för alternativ lösning för 
instrumenttorn. 
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MONTERING AV DELAR TILL FRONTVÄGG 
Montering av frontplåtar och instrumenttorn görs med hjälp av infästning i fyrkantsrör. 
Fyrkantsrören är utplacerade kring autoklaven och bär upp både frontvägg och andra 
komponenter bakom väggen. 
 
Eftersom en del av väggens frontplåtar skall vara öppningsbara har upphängning av 
samtliga plåtar lösts med gångjärn. Gångjärnen skjuts fast med skruvpistol och har en 
särskild design för att passa frontplåtarnas utformning. De plåtar som ej skall gå att öppna 
fixeras med hjälp av att en stålklämma fäster plåten i ett av fyrkantsören bakom väggen. 
De frontplåtar som är öppningsbara hålls stängda med snäpplås11. 

ARBETSFÖRFARANDE 
Montering av frontväggen sker på stora arbetsbord. Arbetet inleds med att väggens 
frontplåtar placeras ut med baksidan uppåt på arbetsbordet. Fyrkantsrör sågas till och 
sammanfogas därefter till ett ramverk som skall kunna bära upp övriga delar av 
frontväggen. Ramverket placeras ovanpå frontplåtarna, gångjärn fästs i ramverket och 
frontplåtarna fästs därefter i gångjärnen. Då hela frontväggen är har monterats ihop förs 
den bort och monteras ihop med autoklaven. Innan autoklaven fraktas till kund monteras 
hela frontväggen ned i delar för lättare transport, väl på plats monteras den upp igen. 

                                                 
11 Snäpplås förklaras mer ingående i Del 3 i rapporten. 
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KONKURRENTANALYS 
Getinge är ett av få internationella företag på marknaden för autoklaver. Största 
konkurrent är Steris (US). Andra konkurrenter är Fedegari (IT) och SMB (AT) varav de 
två sistnämnda inriktar sig på något mindre kostsamma lösningar. En stor del av 
marknaden för autoklaver består annars av lokala tillverkare12 13. 
 
Då möjligheten att undersöka konkurrenters autoklaver genom studiebesök är ytterst 
begränsad består konkurrentanalysen framförallt av onlinematerial samt Getinges egna 
dokumentation. Bilder på konkurrerande lösningar finns att tillgå som bilaga14. 

KONKURRENTER TILL GETINGE AB 
>>>> Steris - www.steris.com 
>>>> SBM - www.sbm-a.at 
>>>> Fedegari - www.fedegari.com 
>>>> Belimed - www.belimed.com 
>>>> Sakura - www.sakura.com 

ANALYS AV KOSTNADER 
Projektet har inletts med att analysera vilka 
kostnaderna är för en frontvägg och hur dessa 
lättast kan sänkas. Uppgifter17 om en särskilt 
stor autoklav från Getinge visar att så mycket 
som 47% av kostnaden18 för en frontvägg är 
frontplåtarnas kostnad. För frontplåtarna gäller 
att upp emot 80% av kostnaden är 
materialkostnad, vilket motsvarar 1445kr19 för 
en plåt med maximal storlek. 

                                                 
12 Lista på konkurrenter från Bengt Storberg, Project Manager R&D, Getinge AB 
13 Getinges årsredovisning 2007 (Annual_SE_2007.pdf) sid. 41 
14 Se Bilaga 7 – Bilder på konkurrenter 
15 Enligt prisuppgifter från Getinge 
16 Enligt prisuppgifter från Getinge 
17 Uppgifterna är baserade på kostnader för autoklav av modell ”5102196 GEV 141837 AR-2” 
18 Se Tabell 4 
19 Se Tabell 1 

Kostnad för hel 
frontvägg15: 

95 963 kr 

Kostnad för 
frontplåtar 16: 

45 147 kr 

Frontplåtarnas 
andel av kostnaden 
för frontväggen: 

47% 

Tabell 4 visar kostnadsfördelning för frontvägg. 
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Bild 3 visar ett urval av idéskisser som tagits fram 
för olika lösningar till frontplåtar. 

DEL 1: UTVECKLING AV FRONTPLÅT 
Tydligt är att materialkostnaden för en frontplåt utgör en stor del av kostnaden för en 
frontvägg. Med anledning av detta har stor vikt lagts vid att undersöka alternativa 
material och konstruktioner för att sänka materialkostnaden. Detta kapitel presenterar 
alternativ till det material och den konstruktion som används i dagsläget.  
 
Arbetet med frontplåtarna har inletts 
med brainstorming20 där en mängd olika 
förslag21 på konstruktioner har skissats 
upp på papper. Meningen med metoden 
brainstorming är att de förslag som tas 
fram inte skall begränsas av olika krav 
eller restriktioner, alla förslag är av 
godo. För att finna ytterligare inspiration 
till brainstormingen och förslag till 
alternativa material har en bred sökning 
på marknaden gjorts, främst via internet. 
 
Efter att en mängd förslag på alternativa 
material och konstruktioner 
sammanställts har en sållning gjorts för 
att finna de mest lovande alternativen 
och sedan jämföra dessa. Ett antal alternativa material och konstruktioner presenteras på 
följande sidor. 

                                                 
20 Metoden brainstorming förklaras närmare i ”Landqvist, 2003”. 
21 Se Bild 3 
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TUNNARE PLÅTVÄGGAR 
Genom att använda 1mm plåt istället för 1,5mm kan materialkostnaden för en frontplåt 
sänkas med 33%. Tunnare plåttjocklek försämrar dock plåtens styvhet avsevärt. Med 
anledning av detta krävs någon form av förstärkning eller förändring av konstruktionen 
för att minskad plåttjocklek skall vara ett möjligt alternativ. 

ALTERNATIV 
1. Gallerförstärkning 
2. Pressad förstärkning  
3. Balkförstärkning  
4. Skumförstärkning  
5. Smalare delar (för ökad styvhet) 
6. Smalare delar och vikbara väggar (alternativ till nuvarande gångjärn) 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 

Bild 4 visar olika koncept till förstärkning av tunnare plåtväggar. 
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Fördelar:  Tunnare plåtväggar medför lägre materialkostnader och lättare konstruktioner. 
Tunnare plåtväggar klarar krav på kemikalier och rengöringsmedel då de kan bestå av 
samma stål som används i dagsläget. 
 
Nackdelar: Tunnare plåtväggar medför försvårad hantering av materialet eftersom 
minskad plåttjocklek innebär ökad risk för deformation av plåten oavsett vilken typ av 
förstärkning som används.  
 
Uppskattad kostnad: Med tunnare plåt (1mm istället för 1,5mm) blir materialkostnaden 
33% lägre än i nuvarande konstruktion. Till totalkostnaden tillkommer dock kostnad för 
produktion av någon sorts förstärkning. 

PLASTSKIVOR 
Plastskivor används inom ett flertal olika branscher. Några vanliga användningsområden 
är våtrum, fasader och kontorsinteriör. Plastskivor finns att tillgå i en mängs olika 
kvaliteter. 

VINK – TRESPA INTERIÖR 
Trespa Interiör22 är benämningen för en särskild kvalitet avsedd för vägg och interiör. 
Materialet är producerat med en bas av cellulosafibrer och termohärdad plast som 
framställs under hög temperatur och med högt tryck för att skapa en kärna som blir 
mycket hård. 
 
Fördelar:  Materialet finns i en mängd olika färger, mönster och dimensioner som ger 
användaren många valmöjligheter. Materialet är flamsäkert, kemikaliebeständigt samt 
slag- och stöttåligt, vilket gör att materialet passar till att användas på extremt utsatta 
platser och miljöer. Såväl bearbetning, borrning och rengöring av plattorna kan göras 
med alldagliga rengöringsmedel och träverktyg. 
 
Nackdelar: Dyrt. Kan möta motstånd av Getinges kunder. 
 
Uppskattad kostnad23: 500-600 kr/m2. 

                                                 
22 Information hämtad från: www.vink.se 
23 Prisuppgift enl. Mathias Utbult, Division Manager Advertising, Vink AB 
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Bild 5: Sandwichmaterial. 

SANDWICHMATERIAL 
Sandwichmaterial är benämningen på en konstruktion av två styva skivor av antingen 
plast, stål eller aluminium med en lättviktig skumkärna i mitten. Principen tillåter en 
mycket styv konstruktion till en låg vikt. Sandwichmaterial används bland annat inom 
flygindustrin och byggbranschen. 

KENPO - SANDWICHMATERIAL 
Företaget Kenpo24 erbjuder sandwichmaterial med en yta i stål, aluminium eller plast. 
 
Uppskattad kostnad: 500-600 kr/m2.25 

VINK – REYNOBOND 55 
Företaget Vink tillhandahåller produkten Reynobond 5526, ett styvt och hållbart 
aluminium- och sandwichmaterial bestående av en kärna av polyetylen med lackerade 
aluminiumskivor utanpå. 
 
Fördelar:  Reynobond 55 är lätt, styvt och har en mycket plan yta. Det är slagtåligt och 
har bra mekaniska egenskaper. Vikten är endast 30% jämfört med stål och 60% jämfört 
med aluminium, men har ändå samma styrka enl. tillverkaren. 
 
Nackdelar: I vissa fall har aluminium otillräcklig beständighet mot de kemikalier som 
kommer i kontakt med väggarna. 
 
Uppskattad kostnad: Ca 250 kr/m2 för större volymer27. 

                                                 
24 Information hämtad från: www.kenpo-sandwich.se 
25 Prisuppgift enl. Ken Sjöö, Företagsledning/produktutveckling, Kenpo Sandwich AB 
26 Information hämtad från: www.vink.se 
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PHARMAVÄGGAR 
Pharmaväggar är ett samlingsnamn för 
väggkonstruktioner särskilt framtagna för 
renrum. Konstruktionerna skiljer sig till viss 
del mellan olika tillverkare. Vanligt är att 
pharmaväggar liknar sandwichmaterial till 
konstruktionen. En av skillnaderna är att 
skarvar och springor kan undvikas för en 
pharmaväggsinstallation då tillverkaren fogar 
samman skivorna med särskild teknik på 
plats. 

AES28 
AES är en stor leverantör av pharmaväggar som Getinge tidigare haft kontakt med. Efter 
närmare undersökning verkar inte AES pharmaväggar vara ett rimligt alternativ på grund 
av företagets affärsinriktning. Företaget är stationerat i USA och inriktar sig främst på 
helhetslösningar, t.ex. konstruktion och uppbyggnad av hela fabriker och 
industrikomplex. 
 
Fördelar:  Tillförlitlig konstruktion. 
 
Nackdelar: Onödigt kostsam lösning. Överdimensionerad lösning med avseende på 
ändamålet. 
 
Uppskattad kostnad: Kostnadsuppskattning ej genomförd. 

ISOLAMIN 
Företaget Isolamin29 tillhandahåller sandwichliknande pharmaväggar. Materialet består i 
sitt tunnaste utförande av 0,6 mm stålplåt på vardera sida med ett frigolitliknande 
material i mitten. 
 
Fördelar:  Styv konstruktion. 
 
Nackdelar: Hög kostnad. 
 
Uppskattad kostnad: 600 kr/m2.30 

                                                                                                                                                  
27 Prisuppgift enl. Mathias Utbult, Division Manager Advertising, Vink AB 
28 Information hämtad från: www.aesclean.com 
29 Information hämtad från: www.isolamin.se 

 
Bild 6: Pharmavägg. 
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PHARMADULE 
Pharmadule säljer inte själva material utan tillhandahåller istället färdiga vägglösningar. 
Materialen de använder sig av är gips och pvc-plast.31 
 
Fördelar:  Låg kostnad. 
 
Nackdelar: Tillämpningen av PVC plast till väggpaneler kan komma att ifrågasättas av 
Getinges kunder av olika skäl. Resistens mot kemikalier måste testas noggrant. 
 
Uppskattad kostnad: Prisuppskattning32 för gips + PVC är 60 + 100 kr = 160 kr/m2. 
Till detta tillkommer kostnader för eventuell ytbeläggning på PVC-plasten samt 
arbetskostnad för sammanfogning av materialen till en skiva. Utan kostnad för 
sammanfogning blir materialkostnaden 60% lägre än nuvarande konstruktion. Priset är 
dock inte applicerbart på den tjänst som Pharmadule säljer utan bara för konceptet gips + 
PVC-plast. 

ROSTFRITT FERRITISKT STÅL 
Med en kromhalt på 11,5-16,5%33 och mindre än 0,5% nickel skiljer sig ferritiskt rostfritt 
stål från legeringen 1.4301 som används i dagsläget. Ferritiskt rostfritt stål är dessutom 
magnetiskt. Materialet används bland annat för köksutrustning. Företaget Ruukki34 
rekommenderar35 rostfritt ferritiskt stål av typ 1.4509. 
 
Fördelar:  Ferritiskt stål har i stort sett samma egenskaper36 som det stål Getinge 
använder i dagsläget. Byte till ferritiskt stål skulle inte medföra några förändringar i 
produktion eller montering. 
 
Nackdelar: Ferritiskt stål har i vissa avseenden inte samma resistens mot kemikalier som 
vanligt rostfritt stål av typ 1.4301. 
 
Uppskattad kostnad: Pris37 för 1.4509 är 23,83 kr/kg med legeringstillägg (2008-05-12) 
vilket innebär en 26% lägre materialkostnad än nuvarande konstruktion. 

                                                                                                                                                  
30 Prisuppgift enl. Lennart Månsson, Säljare för Bygg & Industri, Isolamin AB 
31 Information hämtad från: www.pharmadule.com 
32 Prisuppgift enl. Henrik Gustavsson, Gruppchef Building, Pharmadule AB 
33 http://www.acodrain.se/Produkter/Materialbeskrivningar/Rostfritt%20St%C3%A5l.aspx 
34 Information hämtad från: www.ruukki.se 
35 Information från möte med Patrik Andersson, Sales, Ruukki Sverige AB, 2008-03-11 
36 Se bilaga ”Stainless Steel – Type 1.4509” 
37 Prisuppgifter enl. Martin Zetterlund, ThyssenKrupp Materials Sverige AB 
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WELLPAPPSTÅL 
Konceptet ”Wellpappstål” bygger på 
samma princip som motsvarigheten i 
papper. Tre lager tunn plåt, varav det 
mittersta är vågformat, ger en mycket 
styv konstruktion. SSAB:s dotterbolag 
Dobel (UK) tillhandahåller materialet. 
Konceptet används främst inom bil- 
och båtbranschen.38 
 
Fördelar:  Ger en styv konstruktion. 
 
Nackdelar: Består av tre lager plåt vilket leder till höga 
materialkostnader. 
 
Uppskattad kostnad: Kostnadsuppskattning ej genomförd. 

ALUMINIUM 
Aluminium har samma styvhet som stål men bara en tredjedel så hög densitet vilket gör 
det till ett intressant alternativ. 
 
Fördelar:  Lättare än rostfritt stål. 
 
Nackdelar: Aluminium39 har i vissa fall otillräcklig beständighet mot de kemikalier och 
rengöringsmedel som väggarna kommer i kontakt med. 
 
Uppskattad kostnad: Råvarupris kring 18kr/kg40. Pris för plåt ej undersökt. 
 

                                                 
38 Information från Thomas Bustad, Avdelningschef, SSAB 
39 Enl. Bengt Storberg, Project Manager R&D, Getinge AB 
40 Information hämtad från: www.infomine.com 

 

Bild 7: Wellpappstål. 
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KRAVSPECIFIKATION FÖR FRONTPLÅTAR 
Kravspecifikation för frontplåtar visar de krav som gäller för dagens frontplåtar, vilka 
även gäller för nya frontplåtar. Då kostnadsbesparing är det viktigaste kravet har det 
multiplicerats med faktor 2 i viktningen41 för att ge ett tydligare resultat. 
 

Tabell 5 visar kravspecifikation för frontplåtar. Kravspecifikationen är baserad på ”Design Specifications 
– Facia Panels” 42. 

K1 Ta fram en 30% billigare väggpanel. Multipliceras med 2 för tydligare resultat. 

K2 Tag hänsyn till hygieniska aspekter. 

K3 Beständighet mot rengöringsmedel: 

a Citronsyra 

b Alkoholer 

c Kloridhaltiga lösningar 

d Väteperoxid 

K4 Tillse att designen går ton i ton med Getinges produktsortiment. 

K5 Väggpaneler skall vara styva och inte böjas eller bucklas vid användning. 

Ö1 Byte av material utan för stora förändringar i Getinges tillverkningsmetod. 

                                                 
41 Se Bilaga 16 – Viktning av instrumenttorn 
42 Se bilaga ”Design Specifications – Fascia Panels” 
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VAL AV MATERIAL 
I den viktning43 som gjorts av material- och konstruktionsförslag samlar ferritiskt stål 
flest poäng, följt av referensmaterialet. Resultatet har till stor del att göra med att priset på 
ferritiskt stål är lågt jämfört med andra material i viktningen. Jämförelse av material och 
konstruktioner visar att ferritiskt stål av typ 1.4509 är det material som bäst lämpar sig för 
att skära ner kostnader för Getinges frontplåtar. Materialet verkar dessutom uppfylla alla 
de krav som ställs för motståndskraft mot rengöringsmedel och kemikalier. 
 
Under projektets gång har ett flertal olika ferritiska stål undersökts. Ett alternativ som 
övervägts är det relativt vanligt förekommande rostfria ferritiska stålet 1.4016, vilket 
kostar betydligt mindre än 1.4509. Materialet 1.4509 anses dock vara bättre lämpat för 
Getinges ändamål enl. flera oberoende källor44. 
 
Värt att notera är dock att legeringspriserna för 1.4509 stigit med 2 kr/kg45 sedan denna 
materialundersökning påbörjades. Resultatet är att kostnadsbesparingen efter byte till 
1.4509 inte blir lika stor som det tidigare förväntats. Legeringspriserna är mycket rörliga 
vilket gör det svårt att uppskatta en exakt kostnadsbesparing på längre sikt. 

                                                 
43 Se Bilaga 15 – Viktning av material 
44 Både Ruukki och ThyssenKrupp rekommenderar 1.4509 framför t.ex. 1.4016 
45 Se www.thyssen-krupp.se 
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DEL 2: NYTT INSTRUMENTTORN 
I detta kapitel presenteras alternativa lösningar till de två instrumenttorn som Getinge nu 
använder. Lösningarna som används i dagsläget finns beskrivna tidigare i rapporten. 

ARBETSPROCESS 
Arbetet med instrumenttornet har förberetts med tydliga målsättningar utifrån 
kravspecifikation46, funktionsanalyser47 och imageboard48 för att på så sätt spåra kundens 
krav och behov.  
 
Som inledande metod för att finna alternativa lösningar till instrumenttornet har 
brainstorming49 använts. För ytterligare inspiration har ett flertal existerande 
instrumentpaneler undersökts. Exempel på produkter som granskats är kaffe- och 
godisautomater, hissar, parkeringsautomater, bankomater och brandskåp. 
 
Till sist har viktning av fem olika konceptförslag gjorts. Arbete med design och 
konstruktion av ett koncept har därefter fortsatt och slutligen mynnat ut i en prototyp. 

METOD 
Metoden ”Designprocess”50 har använts för design och konstruktion av instrumenttornet 
och har varit till god hjälp under arbetets gång. I vissa skeden av arbetet har valet gjorts 
att inte följa metoden ”Designprocess” fullt ut, då exempelvis viktning istället har gjorts 
utifrån ”Direktivmetoden”51. 

MÅLSÄTTNING 
Målet med att förändra instrumenttornet är att ge hela frontväggen en mer modern 
framtoning samtidigt som Getinges klassiska färg- och formspråk skall bibehållas. 
Konstruktionen bör bestå av ett minimalt antal delar som skall vara lätta att tillverka. För 
att undvika fall där speciallösningar av instrumenttornet måste skräddarsys bör ett 
koncept uppbyggt av moduler tas fram. Instrumenttornet bör även erbjuda utrymme för 
att displayer av olika storlek skall rymmas, samt klara av de kemiska och hygieniska 

                                                 
46 Se sid. 27. 
47 Se Bilaga 5 - Funktionsanalyser 
48 Se Bilaga 17 – Getinge imageboard 
49 Metoden brainstorming förklaras närmare i ”Landqvist, 2003”. 
50 Metoden designprocess förklaras närmare i ”Landqvist, 2003”. 
51 Metoden brainstorming förklaras närmare i ”Olsson, 1995”. 
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krav52 som ställs. Hänsyn måste dessutom tas till att instrumenttornet skall kunna 
tillverkas med få arbetsmoment samt att mängden spillmaterial bör minimeras. 

ANALYS 
Vad gäller funktionsduglighet skall det nya instrumenttornet uppfylla samma krav53 som 
det tidigare. Eftersom det i dagsläget existerar en fungerande lösning för infästning av 
skärmar och andra tillbehör mot instrumenttornet har inga förändringar gjorts på det 
området.  
 
En strävan med den nya designen är ändå att bibehålla modulkonceptet från tidigare 
standardlösning. Då varje sektion av instrumenttornet har standardiserade mått blir det 
lättare att sätta ihop en lämplig lösning utifrån kundens behov.  
 
Eftersom instrumenttornet är den del av Getinges autoklaver kunden särskilt ofta kommer 
i kontakt med är det viktigt att dess formspråk är väl genomtänkt. En ny design bör ge 
instrumenttornet en attraktiv och modern framtoning.  
 
Funktionsanalys54 har gjorts för sex olika områden. Syftet med funktionsanalysen är att 
lista alla funktioner, såväl nödvändiga som önskvärda, för att under arbetets gång kunna 
blicka tillbaka och säkra att produkten omfattar dessa funktioner. 

IDÉFAS (SKISSER)  
För att samla en mängd idéer i ett tidigt 
skede har metoden brainstorming55 
tillämpats. En stor mängd skisser har tagits 
fram på olika koncept utan någon direkt 
koppling till kravspecifikation eller 
önskemål. Syftet med metoden är att finna 
nya infallsvinklar. I nästa skede görs en 
utsållning där mindre lämpliga förslag 
faller bort. 

                                                 
52 Se Bilaga 10 – Design Specificaion – Fascia Panel 
53 Se sid. 27. 
54 Se Bilaga 5 - Funktionsanalyser 
55 Metoden brainstorming förklaras närmare i ”Landqvist, 2003”. 

Bild 8: Skisser av en mängd olika förlag på 
lösningar för instrumenttorn. 
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KONCEPTLÖSNINGAR 
För att gå vidare med förslag och idéer har ett antal konceptlösningar valts ut som 
alternativ till Getinges nuvarande instrumenttorn. Vid utsållning av förslag och idéer har 
stor vikt lagts på att designen skall följa Getinges nuvarande formspråk samt att den skall 
tillämpa samma modulkoncept som används i dagsläget. Som material till alla koncept 
har ferritiskt rostfritt stål (1.4509) valts då ett krav56 är att instrumenttornet skall gå ton i 
ton med resten av frontväggen.  

KONCEPT 1 
Ett förslag som valts ut har en inbuktad form. Syftet med denna variant är att 
undvika att göra den skrymmande och utstickande samtidigt som formen 
fortfarande ska lyfta fram tornet i frontväggen. Detta koncept bygger på ett stort 
stycke plåt som rymmer alla instrument i ett enda stycke.  
 
Positivt: En fördel med detta koncept är att den består just av ett stycke stålplåt 
och därför kräver den få arbetsmoment vid framställning. Enkel montering blir 
också möjlig då enbart ett stycke behöver monteras upp. 
 
Negativt: Att olika instrument inte får plats i ett inbuktat torn där rörliga delar 
(dörr som öppnas i sidled) och ramverk bakom tornet riskerar att stöta till 
instrumenten kan skapa stora problem. Ett annat problem kan vara att många kunder i ett 
senare skede väljer att ändra instrumentens placering på instrumenttornet, därför måste ett 
torn av denna modell skrotas om kunden väljer att göra förändringar i efterhand. 
Instrumenttorn konstruerade i ett stycke kan till viss del även försvåra transportering. 

KONCEPT 2 
Koncept 2 består av tre delar varav den mittersta delen har placerats längre in 
än övriga plåtar i frontväggen. Samtliga instrument passas in i den mittersta 
delen, den övre och undre delen kan på så sätt tillverkas på samma sätt som 
väggens övriga frontplåtar. Tanken med formen är att lyfta fram 
instrumenttornet utan att göra det skrymmande och utstickade. 
 
Positivt: Att detta koncept består av tre sektioner gör det lätthanterligt vid 
transport och montering. Positivt är även att enbart en sektion måste bytas ut 
om instrument skall bytas i efterhand. 
 
Negativt: Precis som för Koncept 1 kan även denna lösning bli problematisk vad gäller 
avstånd till ramverk och rörliga delar bakom frontväggen. 

                                                 
56 Se sid. 27. 

Bild 9: Koncept 1 

Bild 10. Koncept 2 
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KONCEPT 3 
Ett tredje förslag kan liknas vid en blandning av Getinges nuvarande två 
lösningar för instrumenttorn. Konstruktionen är i ett stycke precis som 
Getinges alternativa tornlösning men har en form som snarare påminner om 
standardlösningen med avrundade kanter. För detta koncept har 
bockningsradierna för tornets rundade kanter ökats för att formen skall smälta 
in bättre i resten av frontväggen.  
 
Positivt: Med ett torn i ett enda plåtstycke blir antalet arbetsmoment färre 
samtidigt som montering görs enklare. Tornets utbuktande form garanterar 
att tillräckligt med utrymme finns till bakomvarande delar. 
 
Negativt: En lösning bestående av ett enda stycke omöjliggör förändringar av 
instrumenttornet i ett senare skede. Då varje torn behöver skräddarsys utifrån kundens 
behov kan ställtiderna dessutom bli ett kostsamt arbetsmoment. 

KONCEPT 4 
Koncept 4 liknar Koncept 2 då båda lösningarna bygger på ett torn i tre 
sektioner. Formen för Koncept 4 liknar dock mer den för Koncept 3 med 
samma avrundade kanter för att smälta in i resten av frontväggen. 
 
Positivt: En konstruktion uppdelad i tre sektioner underlättar transport av 
instrumenttornet. 
 
Negativt: Även om ett instrumenttorn i tre sektioner underlättar framtida 
modifikationer måste ändå hela mittensektionen bytas om så blir fallet. 

KONCEPT 5 
Koncept 5 bygger på samma koncept som Getinges ursprungliga 
standardlösning där instrumenttornet är helt modulbaserat, varje 
instrument i tornet kräver en egen modul. 
 
Positivt: Varje modul kan tillverkas för sig och är lätt bytas ut. Hantering 
och transport av moduler förenklas och tillverkningskostnaden kan hållas 
relativt låg då de olika modulerna kommer att serietillverkas. 
 
Negativt: Lagerhållning av en ett antal moduler medför ökade kostnader. 

Bild 11:  Koncept 3 

Bild 12: Koncept 4 

Bild 13: Koncept 5 
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UTVECKLING AV VALT KONCEPT 
För att välja ut ett koncept som uppfyller alla krav och önskemål har en viktning57 av 
materialen gjorts utifrån kravspecifikationen nedan. Även de två instrumenttorn som 
används i dagsläget har tagits med i viktningen för att tydligt illustrera resultatet. 

KRAVSPECIFIKATION FÖR INSTRUMENTTORN 
Tabell 6: Kravspecifikation för instrumenttorn. 

K1 Materialegenskapskrav (samma som krav för plåtar)58 

K2 Utrymme för skärm i olika storlekar 

K3 Underlätta rengöring 

K4 Låg vikt för lättare hantering 

K5 Erbjuda serieproduktion 

K6 Enkel tillverkning 

K7 Justerbar skärmhöjd 

K8 Moduler för olika instrument 

RESULTAT AV VIKTNING 
Resultat av viktningen visar på att Koncept 5 lämpar sig bäst för att ersätta Getinges 
nuvarande instrumenttorn. En poängjämförelse mellan det Koncept 5 och de två 
instrumenttorn som används i dagsläget visar på att det nya alternativet skall klara kraven 
bättre än nuvarande lösningar  

                                                 
57 Se Bilaga 16 – Viktning av instrumenttorn 
58 Se sid. 21. 
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SKISSMODELLER 
Efter att ett koncept valts ut har en modell ritats 
upp i CAD. I Catia har CAD-modellen passats 
ihop med instrument och övriga plåtar på 
frontväggen. Modellen har konstruerats med enkel 
tillverkning i åtanke. Målet med modulens 
konstruktion är att den skall kunna tillverkas 
genom att skäras ut i ett stycke och sedan bockas.  
 
Utifrån CAD-ritningar har två miniatyrmodeller 
tillverkats för att ge en uppfattning om produktens 
färg, form och proportioner. 
Miniatyrmodellerna visar även på att 
konstruktionen troligen går att tillverka i 
full skala. De modeller som tillverkats har 
gjorts i tunn plåt och papper.  
 
Miniatyrmodellerna har tydligt visat på 
vilka modifikationer som behövt göras på 
konstruktionen för att oönskade skarvar59 
skall kunna undvikas.  

SKARVLÖSNINGAR 
För att lösa problemet med skarvar som 
uppkommer vid bockning av 
instrumenttornsmodulerna har fyra 
alternativa lösningar tagits fram. En lösning 
bygger på en redan existerande plastdetalj som 
används för att täcka skarven. Ett annat koncept bygger på en egentillverkad plastdetalj. 
Att svetsa ihop oönskade skarvar är ett tredje förslag. Slutligen har även en särskild 
bockningsmetod från Lagans plåtprodukter undersökts som en eventuell lösning. 
Samtliga skarvlösningar presenteras på följande sidor. 

                                                 
59 Se Bild 15. 

Bild 15: Miniatyrmodeller i plast och papper. 
Bilden visar även en skarv i förstoring. 

Bild 14: Förslag på ritning till 
tornmodul. 
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PLASTDETALJ 
En kantlösning framtagen av Getinge i Skärhamn 
(producerad hos Lagans Plåtprodukter) bygger på en 
särskilt utformad plastdetalj från början framtagen på 
uppdrag av Electrolux. Plastdetaljen fästs med hjälp av 
hake, passkena och en spännanordning in i motsvarande 
hålrum i plåten. Monteringsförfarandet är relativt enkelt. 
En nackdel är att plastdetaljens form begränsar 
instrumenttornets form. Färgen på plasten är matt grå och 
matchar inte den på plåten. 

ALTERNATIV PLASTDETALJ 
En alternativ lösning till plastdetaljen från Electrolux är 
en enklare detalj, särskilt framtagen under projektets 
gång för Getinges instrumenttorn. Plastdetaljen60 har 
ritats upp i Catia och sedan satts ihop med en för 
plastdetaljen särskilt anpassad version av tornmodulen. 
Ritningar för den särskilt anpassade modulen till 
instrumenttornet har tagits fram och en fullskalig 
prototyp har tagits fram av Lagans Plåtprodukter. Plastdetaljen har 
tagits fram i skolans verkstad med hjälp av CAD/CAM 
verktyg och CNC maskin. Prototypen togs fram i 
aluminium istället för plast med anledning av materialets 
färg och bearbetningsförmåga.  
 
Syftet med en alternativ lösning är att instrumenttornets form inte skall begränsas av 
plastdetaljens utformning. Detaljen har gjorts mindre jämfört med motsvarande lösning 
från Electrolux. Formen tillåter i större utsträckning att detaljen ligger tätt an mot den 
kant som är synlig då alla delar i instrumenttornet är på plats. Färgen på plastdetaljen 
skall vara ”metallfärg” vilket bidrar till en mindre synlig kant. Detaljen skall limmas mot 
innersidan av modulen för instrumenttornet vilket bidrar till att smådetaljer som t.ex. hål 
för hake undviks. 

                                                 
60 Se Bilaga 11 – Ritning, plastdetalj vänster 

 

Bild 16: Plastdetalj från 
Electrolux 

Bild 17: Egentillverkad 
plastdetalj. 
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SVETSAD KANT 
Med svets kan en relativt fin kant åstadkommas. I praktiken 
kan dock ett svetsmoment vara något problematiskt då 
resultatet till stor del beror på svetsarens erfarenhet och 
noggrannhet. Svets orsakar tydliga missfärgningar i plåten 
som slipas bort för att inte synas. Även en slipning kan synas 
och måste göras mycket noggrant. I övrigt är svetsning ett 
mycket kostsamt arbetsmoment61. 

SÄRSKILD BOCKNING FRÅN LPP 
Vid ett besökstillfälle på Lagans Plåtprodukter (LPP) har 
företaget demonstrerat en teknik för att bocka hörn i plåt med 
radie. LPP föreslår själva tekniken framför metoder som 
svetsning eller kompletterande plastdetaljer. LPP är förtegna 
om tekniken bakom den särskilda metoden för bockning. 
Tydligt är dock att metoden ger mycket fina hörn till en 
relativt låg kostnad. Det har fastställts att metoden går att 
tillämpa vid tillverkning av moduler till Getinges 
instrumenttorn. 

                                                 
61 Se Tabell 1. 

Bild 18: Svetsad kant. 

Bild 19: Särskild 
bockningsmetod från LPP 
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TESTER OCH EXPERIMENT 
Tester och experiment som till exempel tillverkning av plastdetaljer samt svets av skarv 
visar att den särskilda bockningsmetoden från LPP lämpar sig bäst för konstruktion av 
instrumenttornsmoduler eftersom onödiga arbetsmoment då kan undvikas. 

MODELLTILLVERKNING 
Efter framtagande av nödvändigt ritningsunderlag 
har Lagans Plåtprodukter AB kontaktats för att 
säkra tillverkningsmöjligheten. Lagans 
Plåtprodukter AB har granskat ritningsunderlaget 
och konstaterat att produkten kan tillverkas i deras 
anläggning.  

FÄRDIG PRODUKT 
Genom att föra modulkonceptet 
vidare från Getinges tidigare 
instrumenttorn i aluminium till ett en 
nytt koncept i rostfritt ferritiskt stål 
kan produktionskostnaden reduceras 
kraftigt62. Det nya konceptet 
tillämpar kantlösningen från LPP 
vilket innebär en stor fördel i och 
med att ytterligare arbetsmoment 
såsom slipning svetsning eller 
nitning inte längre krävs. Modellen 
är även anpassad för att bidraga till 
en minimal mängd spillmaterial. Till 
skillnad från den tidigare 
standardlösningen rymmer dessutom 
den nya modulen fler typer av 
instrument. 

                                                 
62 Se Bilaga 8 – Kostnadskalkyl för ett instrumenttorn 

Bild 20 visar konturerna för en av 
modulerna till instrumenttornet i utvikt vy. 

Bild 21 visar skillnaden mellan ny (t.v.) och gammal 
(t.h.) modul till instrumenttorn. 
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DEL 3: DETALJUNDERSÖKNING 
I detta kapitel har möjlighet till förbättringar undersökts vad gäller 
upphängningsanordningar och låsmekanismer. Enligt anställda på Getinge63 har det 
framkommit att montering av frontplåtar är ett tidskrävande arbetsmoment vilket bör ses 
över. Efter närmare undersökning av frontväggen har det även framkommit att 
låsmekanismen bidrar till oljud då en frontplåt öppnas och stängs. Med en alternativ 
låsmekanism kan oljudet eventuellt elimineras. 

GÅNGJÄRN 
De gångjärn som används för att fästa 
frontplåtarna till ramverket består av två delar. 
Den ena delen fästs med mutter och skruv mot 
ett fyrkantsrör, den andra fästs mot frontplåten 
med mutter och skruv genom att den skjuts fast. 

MÅLSÄTTNING 
Målet med en undersökning av frontplåtarnas 
upphängningsanordningar är att optimera konstruktionen för att 
på så sätt minimera tiden för att montera en frontplåt. 

ARBETSPROCESS 
En kortare brainstormingsession64 har ägt rum för att finna nya 
lösningar för upphängning av frontplåtarna. Sökning på 
internet65 har även gjorts för att finna alternativa 
upphängningsanordningar. För att få större insikt i vilka 
förbättringar som kan göras har dessutom intervjuer66 
genomförts med anställda på Getinge för att samla in deras 
synpunkter på nuvarande upphängningsanordning. 
Upphängningen har ritats upp i Catia för att ge en tydligare 
bild av hur konstruktionen ser ut. För att säkerställa att 
konstruktionen håller har beräkningar67 gjorts för 
upphängningsanordningen. 

                                                 
63 Intervju i med medarbetare i verkstaden på Getinge den 18:e mars. 
64 Metoden brainstorming förklaras närmare i ”Landqvist, 2003”. 
65 Se www.theofils.se. 
66 Intervju i med medarbetare i verkstaden på Getinge den 18:e mars. 
67 Se Bilaga 2,3,4 - Beräkningar 

Tabell 7: Kostnader för gångjärn 

Kostnad för en 
uppsättning: 

72,5 kr 

Exempelkostnad 
för hel installation: 

3727 kr 

Bild 22 visar hur 
gångjärnets två delar fästs 
i frontplåt och ramverk. 
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Bild 23: Snäpplås för 
öppningsbara frontplåtar. 

RESULTAT 
Utvärdering av tidiga förslag till alternativa upphängningar i kombination med direktiv 
från Getinge har lett till att arbetet med upphängningsanordningen avslutades i ett tidigt 
skede. Undersökningen har visat sig vara alltför tidskrävande för att rymmas i detta 
projekt. Efter en studie av hur montering går till i verkstaden har det dessutom 
framkommit att montering av plåtar och gångjärn redan är väl optimerad. Det är troligt att 
en förändring i upphängningen kan medföra ändringar i konstruktionen för ramverk och 
frontpåtar och på så sätt höja tillverkningskostnaden för dessa. 

LÅSMEKANISM 
För att stänga öppningsbara frontplåtar används i 
dagsläget en låsmekanism av typen snäpplås68. Låset 
består av två komponenter där den ena delen (hanen) 
monteras fast mot frontplåten och den andra delen 
(honan) monteras fast mot ramverkets fyrkantsrör. Då 
frontplåten befinner sig i öppet läge är dessa två 
komponenter skilda från varandra.  

PROBLEM 
Det krävs ett relativt kraftigt ryck för att öppna ett snäpplås fastmonterat mellan frontplåt 
och bakomliggande ramverk. Rycket orsakar vibrationer i frontplåten vilket leder till 
oljud då dörren öppnas och stängs. Ljudnivån beror dels på den kraft som krävs för att 
öppna/stänga låset, dels på frontplåtens storlek (större plåt vibrerar lättare). 

MÅLSÄTTNING 
Målet är att genom modifikation eller byte av låsmekanism uppnå ett resultat där 
frontplåtar kan öppnas och stängas utan att oljud uppstår. 

ARBETSPROCESS 
En naturlig början har varit att söka efter alternativa låsmekanismer på internet. Företaget 
Theofil Carlsson AB69 levererar olika slags beslag, bl.a. snäpplås. Det snäpplås som 
används för öppningsbara frontplåtar i dagsläget köps in från Theofil. För att enklast 
undersöka existerande alternativ har en beställning gjorts från företaget på ett flertal 
alternativa snäpplås 

                                                 
68 Se Bild 23. 
69 Se www.theofils.se. 
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ALTERNATIVA LÅS 
Efter närmare undersökning av olika snäpplås från Theofil har det konstaterats att inga av 
dessa lås kan ersätta dagens lösning då samtliga alternativ innehåller plast- eller 
gummidetaljer. Detaljerna löper stor risk att skadas av olika kemikalier som autoklaven 
utsätts för.  
 
En modifikation har istället gjorts på nuvarande lösning, flikarna på hanen har slipats ned 
för att förbättra öppning och stängning av låset. 

RESULTAT 
Modifikation av det snäpplås som används i dagsläget 
har lett till ett lås som öppnas och stängs lättare. 
Genom att hanens främre del har rundats av går mindre 
kraft åt vid öppning och stängning vilket gör rörelsen 
mjukare. Inga närmare studier har gjorts med snäpplås 
fastmonterade på en fullskalig frontplåt för att mäta 
resultat. Vid eventuellt fortsatt arbete med 
låsmekanismen kan Getinge göra en djupare 
undersökning av ovan beskrivna metod. 
 

Bild 24: Före Bild 25: Efter 
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KOSTNADSKALKYLER 
Nedan presenteras en sammanställning av de kostnadsbesparingar som gjorts för 
frontplåtar och instrumenttorn. Kalkylen hålls separerad för att ge en mer överskådlig bild 
över hur förändringarna ser ut. 
 
I kostnadskalkyl för frontplåtarna (Del 1), har hänsyn endast tagits till materialkostnaden. 
Kostnader som tillverkning och montering har uteslutits då dessa är oförändrade. 
 
I kostnadskalkyl för instrumenttorn (Del 2) har kostnadsresultaten för de olika 
instrumenttornen jämförts. I denna kostnadskalkyl har hänsyn tagits till samtliga 
kostnader vid framställning ett instrumenttorn, såväl material- som produktionskostnad. 
  

Tabell 8 visar de kostnadsbesparingar70 som gjorts för frontplåtar till Getinges autoklaver. 

Rostfritt stål 1.4301 32,13 kr/kg 

Rostfritt ferritiskt stål 1.4509 23,83 kr/kg 

Besparing i % 25,8 3% 

Tabell 9 visar de kostnadsbesparingar71 som gjorts för instrumenttorn till Getinges autoklaver. 

Instrumenttorn: Standardlösning (8 mod.)72 2941 kr 

Instrumenttorn: Alternativ lösning (1 del) 73 2800 kr 

Instrumenttorn: i 1.4509 (7 mod.)74 1529 kr 

Besparing i %: 1.4509 / Standardlösning 48 % 

Besparing i %: 1.4509 / Alternativ lösning 45 % 

                                                 
70 Prisuppgifter enl. Martin Zetterlund, ThyssenKrupp Materials Sverige AB 
71 Se Bilaga 8 – Kostnadskalkyl för ett instrumenttorn 
72 Prisuppgift enl. Bengt Storberg, Project Manager R&D, Getinge AB 
73 Prisuppgift enl. Bengt Storberg, Project Manager R&D, Getinge AB 
74 Prisuppgift enl. David Skoglund, Product Development, Lagan Plåtprodukter AB, 2008-05-06 
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SLUTSATS  
Tillsammans med Getinge AB har en mer 
kostnadseffektiv frontväggslösning tagits 
fram till företagets största autoklaver. Tack 
vare att frontplåtarna nu kan konstrueras i 
rostfritt ferritiskt stål har materialkostnaden 
sänkts avsevärt. En bred sökning på 
marknaden efter olika material, beräkningar 
och jämförelser visar på att byte av material 
från rostfritt stål (1.4301) till rostfritt 
ferritiskt stål (1.4509) kommer att vara 
möjligt.  
 
Egenskaper som rör korrosion, svets, 
laserskärning och bockning är oförändrade 
för rostfritt ferritiskt stål vilket gör 
tillverkningsmetoden oförändrad 
samt garanterar kunden en 
likvärdig produkt till en lägre 
kostnad. 
 
Precis som frontplåtarna kan nu 
även instrumenttornet tillverkas i 
rostfritt ferritiskt stål. Med hjälp 
av skisser, CAD-ritningar och 
modeller har en ny modulbaserad 
design tagits fram för 
instrumenttornet. Det nya 
konceptet kommer att underlätta 
montering och sänka kostnaderna 
jämfört med de två olika 
tornlösningar som tidigare 
använts. En ny utformning av 
instrumenttornet kan dessutom 
ge hela frontväggen en mer modern framtoning. 
 
En mindre beställning av rostfri ferritisk stålplåt har gjorts för tillverkning av frontväggar 
till en autoklav. Med anledning av den långa leveranstiden av plåt kommer inte den första 
autoklaven med ny vägglösning att stå redo vid färdigställandet av denna rapport. 

Bild 27 visar en CAD-rendering av en frontvägg med nytt 
instrumenttorn. 

Bild 26 visar Getinges tidigare  instrumenttorn 
i aluminium. 
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FORTSATT ARBETE 
Under projektets gång har underlag i form av skisser 
och ritningar tagits fram både för frontplåtar och 
instrumenttorn. Även beställning av ferritiska rostfria 
plåtar (1.4509) har gjorts för kommande tillverkning av 
frontplåtar och instrumenttorn.  
 
Eftersom tillverkningsmetoden är oförändrad kommer 
existerande ritningar på frontplåtar kunna användas. 
Ritningar har dessutom tagits fram för konstruktion och 
tillverkning av modulen ”Instrument Panel OP”. 
 
Hållfasthets- och korrosionstester bör göras av Getinge 
AB för att med säkerhet fastställa materialets 
egenskaper. Getinge beslutar själva om ett eventuellt 
materialbyte kommer att utföras och i så fall i vilken 
utsträckning detta skall göras. 
 
Det ritningsunderlag som har tagits fram omfattar 
endast en modul i instrumenttornet. Eventuella 
förändringar i t.ex. upphängningsanordning kan 
förekomma vilket kommer att kräva ytterliggare förändringar i ritningsunderlaget. 
 
Om beslut tas att driva projektet ”Fascia Panel Redesign” vidare ansvarar Getinge för 
framtagande av övrigt ritningsunderlag som för konstruktion och tillverkning av 
instrumenttornet. 

Bild 28 visar tornmodulen 
”Instrument Panel OP” 
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Bilaga 1 - Låsmekanism 
 
Kulsnäppare är den låsmekanism som används i dagsläget. En 
nackdel med kulsnäpparen är ”snäppet” som uppstår då 
frontplåtarna skall öppnas. Ett oönskat ljud uppstår i frontplåtarna 
vilket sänker kvalitetskänslan och bör därför åtgärdas. Ett sätt är att 
skruva upp skruven som kontrollerar fjädringens styvhet. Ett annat 
sätt är att slipa eller ändra form på hanen så att den smidigare går 
ihop med honan. 
 
 
Snäppare 8036 kan vara ett alternativ till den som används i 
dagsläget men oklart är om den kommer att förbättra 
kvalitetskänslan eller göra den ännu dåligare. 
 
 
 
Rullsnäppare 625 kan vara en alternativ ersättare till dagens 
låsmekanism. Snäpparens mjuka och dämpande plastrullar kan ge 
frontplåten en mjukare öppning och leda till en minskning av det 
bullriga ljudet som uppstår. 
 
 
 
Rullsnäppare 2410 har samma egenskaper som Rullsnäppare 
625. En fördel är att färgen smälter in bättre då allt förutom 
plasthjulet är i metall. 
 
 
 
 
Snäppare 401 är en snäppare i vit plast. Med det tröggående 
membranet i ringen hålls den vita staven på plats. Denna snäppare 
är en bra idé men det är tveksamt om snäpparen håller dörren 
stängd och hur lång membranets livslängden är.  
 
 
 
 
Skåpsnäppare 180 är en snäppare som ger en mjuk öppnande vid 
en lätt tryck på frontplåten. Snäpparen har en fjädrande effekt som 
kan vara negativt då den kan öppnas, ifall dörren skulle råka 
tryckas in. 
 



Tip-On  är ett öppningsbeslag för luckor utan handtag. Genom ett 
lätt tryck på luckan öppnas den till passande läge, sedan kan den 
enkelt öppnas ytterligare. Beslaget håller dörren stängd med hjälp 
av en magnetisk platta. Detta är ett intressant förslag men samma 
negativa effekt som finns för Skåpsnäppare 180 kan även 
förekomma här. 
 
 

 

 

 

Bild: Magnetlås 
 
 
Låsen som syns på bild magnetlås är olika typer av magnetlås. Magnetlåsen finns i olika 
varianter där t.ex. färgen, materialet, fjädermekanismen eller dragstyrkan kan variera.  
 
Källa: http://www.theofils.se/  

 



Bilaga 2 – Beräkningar hålkantstryck  

Hålkantstryck 

Plåtens Volym 
V = b�l�h = 15�30�0.015 = 6.75 dm3 

Plåtens Vikt 
ρ = densitet, 7.70 kg/dm3. (1) 
m = V�ρ = 51.98 kg 

Verkande Kraften 
F = m�g  = 509.9 N 

Belastning på en skruv 
P = F / (d�t) = 25.5 MPa (2)  
 
d = hålets diameter, 8mm. 
t = hålets tjocklek, 2.5 mm. 

Belastning på två skruvar 
P = (F/2) / (d�t) = 25.5 MPa 

Slutsats 
I och med att Rel för stål 1.4301 är 210 MPa (3)  och minimala kravet är 25.5 MPa då hela 
tyngden belastar en skruv kan slutsatsen dras att inga deformationer kommer att uppstå. 
Om fallet skulle bli sådan att båda skruvar belastas innebär detta en fördelning av kraften 
och hålkantstrycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Enligt http://www.aalco.co.uk/technical/datasheets/Aalco_Datasheet_St_St%20F18.pdf 
(2) Enligt Karl Björk sida 25. 
(3) Enligt http://www.aalco.co.uk/technical/datasheets/Aalco_Datasheet_St_St_304.pdf  

 

F 
P 



Bilaga 3 – Beräkningar skjuvning 

Skjuvning 

Konstanter 
r, skruvens radie = 2,5 mm 
s, säkerhetsfaktor = 1,7 (1) 
Rel = 210 MPa (2) 
T, tangentiell / tvärkraft  =  F = 509.9 N 

Skjuvspänning 
tm = T/A = 509,9/ (p r2) = 25,97 N/mm2  (3) 

Skjuvspänning tillåten 
stillåten = Rel/s = 210/1,7 = 123,53 MPa (4) 
 
ttillåten =  0,6 ä stillåten = 74,12 N/mm2   (5) 
 

 
 
 
 
Slutsats 
Eftersom den tillåtna skjuvspänningen är 74,12 N/mm2 och den verkande 
skjuvspänningen är 25,97 N/mm2 innebär detta att skruven klarar av belastningen med 
god marginal. Om dessutom den andra skruven tages med i beräkningen halveras den 
totala belastningen och skjuvspänningen. 
Hänsyn tages till att olika toleranser existerar mellan hålen och skruvarna därmed 
belastas bara en skruv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Enligt Karl Björk sida 25. 
(2) Enligt http://www.aalco.co.uk/technical/datasheets/Aalco_Datasheet_St_St_304.pdf  
(3) Enligt Karl Björk sida 25. 
(4) Enligt Karl Björk sida 25. 
(5) Enligt Karl Björk sida 25. 

tm 
F 



Bilaga 4 – Beräkningar böjning 

Böjning 

Konstanter 
E-modul = 193ä103 N/mm2 (1) 
F = 509.9 N 
l, längd = 25 mm 
b, brädd = 40 mm 
h, höjd = 4 mm 

Böjspänning 
Wb = (bäh2 ) / 6 = 106,67 (2)  
sböj = (Fäl) / Wb = 119,5 N/mm2 

Böjning 
I = (bäh) /12 = 213,3 mm4  (3)  
f nedböjning = (Fäl3) / (3EI) = 0,065 mm (4) 

Slutsats 
Utifrån beräkningarna kan det konstateras att en nedböjning på 0,065 mm i gångjärnet är 
rimligt och acceptabelt. Även böjspänningen klarar belastningen med god marginal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Enligt http://www.aalco.co.uk/technical/datasheets/Aalco_Datasheet_St_St_304.pdf 
(2) Enligt Karl Björk sida 27 fall 1 
(3) Enligt Karl Björk sida 27 fall 1 
(4) Enligt Karl Björk sida 29 fall2 
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Bilaga 5 – Funktionsanalyser 
HF = Huvudfunktion, N = Nödvändigt, Ö = Önskvärt 
 
Funktionsområde: Basfunktioner 
Funktion    Klass Anmärkning      
Erbjuda Instrumentplats HF Plats för skärm, skrivare, kontrollpanel etc. 
Medge  Fastsättning  HF Fästas vid panelväggen. 
Uttrycka Funktion  N Lättanvändlig och förståelig. 
Skydda Installationen  N Skydda bl.a. kablage och anslutningar. 
Erbjuda Avdelning  N Delar i moduler. 
Underlätta Rengöring  N Rengöring med olika medel. 
Uttrycka  Kvalitet  N Utstråla kvalitetskänsla. 
Motstå  Korrosion  N Får ej rosta. 
Äga  Smidighet  Ö Vid montering och transporter. 
Medge  Kroppsanpassning Ö Anpassningsbar i höjdled. 
Minimera  Vikt   Ö För lättare hantering. 
 
 
 
Funktionsområde: Ergonomi 
Funktion    Klass Anmärkning      
Motverka Skärskador  N Grada alla vassa kanter. 
Motverka Stötskador  N Runda kanter och hörn. 
Underlätta Rengöring  N Runda kanter för lättare rengöring. 
Äga  Kroppsanpassning N/Ö Skärm i ögonhöjd, kontrollpanel i handhöjd. 
Medge  Kroppsanpassning N/Ö Anpassningsbar i höjdled. 
Minimera Vikt   Ö Mindre belastning vid montering. 
Äga  Smidighet  Ö Vid montering och transporter. 
 
 
 
Funktionsområde: Säkerhet 
Funktion    Klass Anmärkning      
Undvika  Klämningsrisk  N Vid användning. 
Undvika Stick-Risk  N Rundade hörn. 
Förhindra Skärskador  N Gradade kanter. 
Motstå  Rengöringsmedel N Syror, alkoholer, kloridhaltiga lösningar etc. 
Motstå  Rengöringsmetoder N T.ex. trasor. 
Motstå  Korrosion  N Får ej rosta. 
Förhindra Fasthakning  N Inga utstickande delar. 
Tåla  Lättare stötar  N Får ej bucklas och repas. 
Undvika Lösa delar  N Inga delar får lossna. 
Sitta   Säkert   N Får ej lossna. 
Motverka  Belastningsskador Ö Vid montering och nedmontering. 



 
 
 
 
Funktionsområde: Produktion 
Funktion    Klass Anmärkning      
Maximera Produktionsvänligh. Ö  
Underlätta Hanterbarhet  Ö  
Utnyttja Standardmaskiner Ö  
Minimera Arbetsoperationer Ö  
Maximera Arb.Miljövänlighet Ö  
Minimera Kroppsbelastning Ö  
Minimera Produktionstid  Ö  
Minimera Skaderisker  Ö  
Underlätta Serieproduktion Ö  
Minimera Spill   Ö  
Underlätta  Emballering  Ö  
Underlätta Lagring  Ö  
Underlätta Transporter  Ö Vid produktion och leverans. 
Minimera  Vikt   Ö  
 
 
 
 
Funktionsområde: Konstruktion 
Funktion    Klass Anmärkning      
Medge  Produktion  N Kunna produceras. 
Medge  Montering  N Kunna monteras på. 
Tåla  Slitage   N Vid montering och rengöring. 
Motstå  Korrosion  N  
Förhindra Missfärgning  N  
Samordna Kvalitet  N Lika kvalitet på alla delar. 
Erbjuda Fästmöjligheter N För fästning på ramverket. 
Tåla  Miljö   N Temperatur, fukt etc. 
Underlätta Reparationer  N Om delar behöver bytas ut. 
Minimera Vikt   Ö Lättare hantering. 
Maximera Brukarvänlighet Ö  
Maximera Miljövänlighet  Ö  
Utnyttja Materialet  Ö  
Optimera Beslagshållfasthet Ö Vid behov. 
Maximera Hållbarhet  Ö Lång livslängd. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Funktionsområde: Marknadsföring/Ekonomi 
Funktion    Klass Anmärkning      
Följa  Normer  N  
Uttrycka Kvalitet  N/Ö  
Äga  Företagsnamn  Ö/N  
Uttrycka Prisvärdhet  Ö/N  
Tilltala  Målgrupper  Ö  
Skapa  Marknader  Ö  
Skapa   Intresse  Ö  
Uttrycka  Enkelhet  Ö  
Understryka Företagsimage  Ö  
Skapa  Förtroende  Ö  
Öka  Köplust  Ö  
Följa  Tradition  Ö  
Uttrycka Tradition  Ö  
Uttrycka Ursprung  Ö  
Optimera Livslängd  Ö  
Underlätta Transport  Ö  
Underlätta Lagring  Ö  



Bilaga 6 – Tidplan  



Tidplan för examensarbete 
Vecka 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Prod. undersökn.                                   
Markn. undersökn.                                   
Brainstorming                                   
Idé jämf.                                   
Konstr. och design                                   
Modell                                   
Rapport sammanställn.                                   
Inlämning                                   
Redovisning                                   
UT-Expo                                   

 



Bilaga 7 – Bilder på konkurrenter 

FEDEGARI BELIMED 

STERIS SBM 



Bilaga 8 – Kostnadskalkyl för ett instrumenttorn 

 
 
Procentuell besparing   
     
Från aluminiumtorn till rostfri ferritisk stål 1.4509   0,4801 (48%) 
          
Från rostfri stål 1.4301 till rostfri fettisk stål 1.4509   0,453929 (45,4%) 

 

  

     

Material Antal komp. Benämning Pris/st Summa 

     

Aluminium 1 Alu. Profil (L=938,5) 910 910 

Aluminium 1 Alu. Profil (L=238,5) 383 383 

Aluminium 1 Alu. Profil (L=798,5) 673 673 

Aluminium 1 Instr.Panel 1 Gauge 167 167 

Aluminium 1 Instr.Panel 2 Gauge 146 146 

Aluminium 2 Instr.Panel Switch 136 272 

Aluminium 2 Instr.Panel OP 195 390 

        2941 kr  

     

Rostfri (4301) 1 Fascia Panel P3000 2800 2800 

    Flush Panel   2800 kr  

     

Rostfri (4509) 1 Modul Över 320 320 

Rostfri (4509) 1 Modul Under 450 450 

Rostfri (4509) 1 Modul 3 Hål 137 137 

Rostfri (4509) 2 Modul OP 174 348 

Rostfri (4509) 2 Modul Switch 137 274 

        1529 kr  



Bilaga 9 - Stainless Steel Type 1.4509 



  

abc® Aalco is a registered trademark of Aalco Metals Ltd 
© Copyright: Aalco Metals Ltd, The Hersham Centre, Hersham Green, Hersham, Surrey KT12 4HP 

All Data is indicative only and must not be seen as a substitute for the full specification from which it is drawn. 
In particular, the mechanical property requirements vary widely with product form and product dimensions. 

For more complete details please refer to the relevant specification – The BS EN Specifications for Stainless Steel 
are listed on a separate Datasheet. 

Stainless Steel – Type 1.4509 
 

Introduction 
Stainless steel producers have an ongoing 
programme of development designed to 
produce new grades.  These new grades are 
sometimes developed for specific end uses 
and sometimes to improve upon an existing 
grade.  Type 1.4mmm spans both of these 
two areas since it was developed for a 
particular range of applications in certain 
industries where it can be used in place of 
type 1.4bbb (304).  On some aspects, its 
properties and performance in service are 
actually superior to 304 whilst on others it 
falls between 430 and 304.  Notably however, 
it is also lower cost than 304.   

 
Features 

♦ Good for Deep Drawing 
♦ Good Weldability  
♦ Good pitting corrosion resistance 
♦ Good brightness 
♦ Polishes well 

 
Applications/Industries 

♦ The main target sector is catering 
equipment to replace grade 304 
 

Availability 
♦ 1250mm & 1500mm wide  
♦ Thicknesses 0.5mm to 2.0mm 
♦ Finishes Bright Annealed or Polished 

 
Alloy Designations 

Stainless steel 1.4509 is a modified version of 
AISI 439 and corresponds to the following: 
 

Uginox F17TNb 
 
 
Typical Mechanical Properties 

Grade 1.4509 430 304 

Tensile 
Strength 

(MPa) 
490 500 670 

Proof Stress 
0.2% (MPa) 

300 340 320 

Elongation A5 
(%) 

30 26 50 

 

Typical Chemical Composition 
% 1.4509 430 304 

C 0.02 0.05 0.05 

Cr 17.8 16.5 18.2 

Ni 0 0 8.1 

Ti & Nb 0.7 0 0 

 
Typical Physical Properties 

Property Value 

Density 7.70 

Melting Point 1505 OC 

Modulus of Elasticity 220 GPa 

Electrical Resistivity 0.60x10-6 Ω.m 

Thermal Conductivity  25 W/m.K at 25°C 

Thermal Expansion 11.0x10-6 /K at 
100°C 

 
Performance Comparison 
(1 = Poor / 5 = Excellent) 

Property 1.4509 430 304 

Deep 
Drawing 

3 
1 1 

Stretching 1 1 4 

Pitting 
@20OC 

2 
2 4 

Welding 1 1 5 

Polishing 5 5 5 

Brightness 5 5 3 
 
This information is based on our present knowledge and 

is given in good faith.  However, no liability will be 
accepted by the Company is respect of any action taken 

by any third party in reliance thereon 
As the products detailed may be used for a wide variety of 
purposes and as the Company has no control over their 
use; the Company specifically excludes all conditions or 
warranties expressed or implied by statute or otherwise 

as to dimensions, properties and/or fitness for any 
particular purpose.  Any advice given by the Company to 
any third party is given for that party’s assistance only 

and without liability on the part of the Company. 
Any contract between the Company and a customer will 

be subject to the Company’s Conditions of Sale.  The 
extent of the Company’s liabilities to any customer is 
clearly set out in those Conditions; a copy of which is 

available on request. 
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1 Fascia panels 

1.1 General requirements 
1.1.1 A new and 30% cheaper fascia panel design for loading and unloading areas shall be 

developed. 
1.1.2 Hygienic aspects are critical and shall be considered. Compliance with the ASME 

BPE-2005 requirements SD-3.8 “Exterior Design” is preferred whenever feasible. 
Acceptance criteria: the requirements shall be considered and deviations shall be 
motivated. 

1.1.3 Persistence to pharmaceutical cleaning routines is critical and shall be considered. 
Compliance with the ASME BPE-2005 requirements SD-3.8 “Exterior Design” is 
preferred whenever feasible. Acceptance criteria: the requirements shall be considered 
and deviations shall be motivated. 

1.1.4 The use of a standard “Pharma wall” system shall be considered. Compliance with the 
ASME BPE-2005 requirements SD-3.8 “Exterior Design” shall be evaluated. 

1.1.5 Cost savings through alternative stainless materials shall be considered. Compliance 
with the ASME BPE-2005 requirements SD-3.8 “Exterior Design” shall be evaluated. 

1.1.6 The overall design shall fit into the Getinge Pharmaceutical product range. 
1.1.7 The fascia and control panels shall be rigid and shall not buckle or kink when 

operated. 

1.2 Material of construction 
1.2.1 An optional low cost stainless steel grade EN 1.4509 to be implemented in this 

project. 
1.2.2 A standard stainless steel grade EN 1.4301 / AISI 304. NOTE: Existing product not in 

the scope of this project. 
1.2.3 An optional stainless steel grade EN 1.4404 / AISI 316L. NOTE: Existing product not 

in the scope of this project. 

1.3 Instrument tower 
1.3.1 A modular approach is suggested with 140 mm section height for one module, 280 

mm for two modules and 420 mm for three modules. NOTE: these dimensions comply 
with the system used for the blue aluminum towers. 

1.3.2 One gauge, two gauges and controls shall fit within one module. Operating panels 
selected from the “standard option” group shall be fit in two modules and bigger 
panels that only are available “on special request” can be fitted within three modular 
sections. 

1.3.3 The assembled instrument towers shall be available in the following heights: 2070, 
2350, 2630 and 2910 mm. The height is measured from the upper edge to the floor 
level with a gap of 50 mm beneath the panel, which must be deducted from the panel 
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height. NOTE: 1980 mm is currently used for vertical sterilizers but is not in the scope 
of supply of this project. 

1.3.4 Getinge used operator panels and their dimensions: 
Manufacturer: HMI type: Outer dimension: 

(WxH mm) 
Panel cut out:  
(WxH mm) 

Comment: 

Allen Bradley 700+ 246x179 220x154 Standard option 
Allen Bradley 1000+ 329x248 305x224 Standard option 
Allen Bradley 1250+ 363x282 338x257 On special request 
Simatic TP177B 212x156 198x142 Standard option 
Simatic MP277 10” 335x275 311x249 Standard option 
Simatic MP377 12” 335x275 311x249 Standard option 
Simatic MP377 15” 400x310 368x290 On special request 

(“thin client”) 
1.3.5 A section width that enables fitting of all “standard option” panels in the table above 

must be used. It is an advantage if panels “on special request” can be fitted as well. 
1.3.6 Cost savings and manufacturing aspect through thinner stainless steel plate design 

(e.g. 1.5 mm => 1 mm) shall be considered. 

2 Ergonomic requirements 
2.1.1 Operating panels shall have center at 1550 mm, control buttons just below and 

indicators just above the operating panel. Equipment for Asian markets is set 140 mm 
lower than the normal height. 

3 Main variants and options 

3.1 Instrument tower system 
3.1.1 A top section in different lengths is required to enable standard heights according to 

1.3.3 above. 
3.1.2 A bottom section in different lengths is required to enable standard heights according 

to 1.3.3 above. 
3.1.3 One module stainless standard section which is blind. 
3.1.4 One module standard stainless section for normal Getinge (Wika) gauges (e.g. 570 27 

07) fitted from the backside. 
3.1.5 One module optional section for Ashcroft gauges fitted from the front. 
3.1.6 One module standard section for controls (e.g. E-stop, power switch and door 

blockage key) fitted from behind in the standard blue polyester coated aluminum 
adapter sheet. 

3.1.7 One module stainless standard section for a temperature tracker, fitted from front in 
the section. 
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3.1.8 A two module stainless standard section for the Cobex printer, fitted from the back in 
the section. 

3.1.9 A Two module stainless standard section for PACS operating panels, fitted from the 
back in the section. 

3.1.10 A group of two module stainless standard sections for third party operating panels 
according to 1.3.4, fitted from the front in the section. 

3.1.11 A group of three module stainless optional sections for large third party operating 
panels according to 1.3.4, fitted from the front in the section. 

3.2 Fascia panel sections 
3.2.1 A variable dimension panel corresponding to the “1A” drawing but made in EN 

1.4509 is required. 

3.3 Integration with the building 
3.3.1 Integration with standard “Pharma wall” systems shall be considered. Compliance 

with the ASME BPE-2005 requirements SD-3.8 “Exterior Design” shall be evaluated. 
 

4 Product standards to be fulfilled (considered) 
- ASME BPE 2007 
- California Building Code 
- GETINGE GMP Impact Assessment (5676128) 
- GMP (US) ( http://www.fda.gov/cder/dmpq/ ) 
- Rules Governing Medicinal Products in the European Union, incl. “EU-GMP” 
   ( http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/homev4.htm ) 
- Medical Products Agency in Sweden ( http://www.mpa.se/index.shtml ) 
- PIC/S (EFTA) ( http://www.picscheme.org/index.php?p=guides ) 

5 Serviceability and spare parts requirements 
5.1.1 Good service access is required in general. 
5.1.2 Frequently replaced service parts such as gaskets and sealings (if applicable) must be 

possible to replace with limited effort. 
5.1.3 Spare part documentation required to after sales. 



Bilaga 11 – Ritning, plastdetalj vänster 





Bilaga 12 - Ritning, Sammanställning frontvägg 





Bilaga 13 - Ritning, OP Folded 





Bilaga 14 - Ritning, OP Unfolded 





Bilaga 15 – Viktning av material 

POÄNGSKALA 

4 Uppfyller säkert kraven 

3 Uppfyller troligen kraven 

2 Uppfyller knappast kraven 

1 Uppfyller ej kraven 

MATERIALFÖRSLAG 

1 Tunnare plåtväggar med förstärkning 

2 Plastskivor 

3 Sandwichmaterial 

4 Pharmaväggar 

5 Ferritiskt stål 

6 Aluminium 

7 Referens 

VIKTNING1
 

 
K1 
x 2 

K2 K3 
a 

K3 
b 

K3 
c 

K3 
d 

K4 K5 Summa Går 
vidare 

Ö1 Summa 
tot. 

1 4 4 4 4 4 4 3 2 29 X 2 31 

2 6 4 3 3 3 3 2 3 27 X 1 28 

3 2 3 2 4 2 1 2 3 19    

4 4 4 4 4 3 3 2 3 27 X 1 28 

5 8 4 4 4 3 3 4 4 34 X 4 38 

6 6 4 2 4 1 1 3 3 24    

7 2 4 4 4 4 4 4 4 30  4 34 

 
Krav 1 multipliceras med faktor 2 för en tydligare resultat då kostnadsbesparing är ett 
prioriterande krav. 

                                                 
1 Direktivmetod enligt "Primärkonstruktion", Freddy Olsson, 2005 



Bilaga 16 – Viktning av instrumenttorn 

POÄNGSKALA 

4 Uppfyller säkert kraven 

3 Uppfyller troligen kraven 

2 Uppfyller knappast kraven 

1 Uppfyller ej kraven 

KONCEPTFÖRSLAG 

1 Inåtvänt helt torn 

2 Inåtvänt torn i 3 delar 

3 Utåtvänt helt torn 

4 Utåtvänt torn i 3 delar 

5 Utåtvänt torn i moduler 

6 Nuvarande torn i aluminium 

7 Nuvarande torn i rostfritt stål 1.4301 

VIKTNING1 

 
K1 K2 K3 K3 K3 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Summa 

1 4 1 3 4 2 1 3 1 1 1 3 24 

2 4 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 26 

3 4 4 4 4 2 1 3 1 1 1 3 28 

4 4 4 4 4 3 2 3 2 1 2 3 32 

5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 42 

6 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 37 

7 4 4 4 4 3 1 3 2 1 1 3 30 

 

                                                 
1 Direktivmetod enligt "Primärkonstruktion", Freddy Olsson, 2005 
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