
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IACOBUCCI S.P.A., HÖGSKOLAN I HALMSTAD 

TROLLEY INNOVATION PROJECT 
- Serveringsvagn för flygindustrin 

EXAMENSARBETE, BACHELOR´S THESIS 

 

 

PETER ERICSON 

NILS STEINECK 

EXAMINATOR: LEIF NORDIN 

TUTOR: HANS-ERIK ELDERMARK 

IN CO-OPERATION WITH: IACOBUCCI S.P.A. 

UTVECKLINGSINGENJÖRSPROGRAMMET. EXAMENSARBETE (UPPSATS 61-90 HP)  

22,5 HÖGSKOLEPOÄNG 

 

INNOVATION ENGINEERING PROGRAM. (THESIS, BACHELOR LEVEL)  

22,5 CREDITS (22,5 ECTS) 

2009 

HALMSTAD UNIVERSITY, DEPARTMENT OF BUSINESS AND TECHNOLOGY 

KRISTIAN IV:S VÄG 3, BOX 823, S- 301 18 HALMSTAD 

TEL: +46 (0) 35-16 71 00 

 

 



    
 

 

 
TROLLEY INNOVATION PROJECT - PETER ERICSON, NILS STEINECK, 2009 

 

Sammanfattning 

Examensarbetet Trolley Innovation Project har varit unikt i den bemärkelsen att det har skett över 
Sveriges gränser. Iacobucci S.p.A, beläget utanför Rom i Italien är en av världens största tillverkare av 
interiörsutrustning till flygplan. Med cirka 30 % av marknaden är de en av världens största tillverkare 
av serveringsvagnar.  

Projektets syfte har varit att ta fram en ny konkurrenskraftig serveringsvagn för flygindustrin. Med 
kunden och användaren i fokus fann projektgruppen att vikt, användarvänlighet, ergonomi och 
design var viktiga aspekter. Att ha en låg totalvikt på all interiör är särskilt viktigt, då det finns stora 
pengar för flygbolagen att spara i minskade bränslekostnader. Detta är särskilt aktuellt, då det för 
tillfället råder stora likviditetsproblem i branschen. 

Det finns en hel del krav på serveringsvagnarnas utförande. Exempelvis storlek, materialval, vikt, 
säkerhetsaspekter med mera. Detta gör att det extra svårt att vara innovativ. Projektgruppen har 
trots detta lyckats ta fram en serveringsvag, under Trolley Innovation Project, som är upptill tre kilo 
lättare än befintliga varianter från Iacobucci S.p.A. Bland annat har ett nytt bromssystem utvecklats, 
som är upptill 80 % lättare än tidigare och som samtidigt är mer ergonomiskt och användarvänligt. 
Vidare har bland annat en ny multifunktionell sidopanel utvecklats, vars struktur är upptill tre gånger 
styvare jämt emot en plan yta och samtidigt uppfyller syftet som hyllplan på insidan. 

Vad kommer då Trolley Innovation Project leda till? Tack vare projektet har nya företagskontakter 
knutits med svenska och internationella företag och Iacobucci S.p.A. Projektgruppens förhoppning är 
givetvis att dessa kontakter förblir värdefulla i framtiden. Innovationerna som har utvecklats under 
Trolley Innovation Project kommer att inspirera produktutvecklingsarbetet i en konservativ bransch 
och framförallt leda till en mer kund- och användaranpassad serveringsvagn. Serveringsvagnen som 
helhet, eller delar av den, kommer i förlängningen därmed innebära att Iacobucci S.p.A:s 
marknadsandelar ökar. 
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Abstract 

Bachelor thesis, Trolley Innovation Project, has been unique in the sense that it has been carried out 
over the borders of Sweden. Iacobucci S.p.A, located outside of Rome in Italy is one of the largest 
manufacturers of interior equipment for aircraft in the world. With approximately 30 % of the market 
Iacobucci S.p.A is one of the world's largest manufacturers of catering trolleys. 

The aim has been to produce a new competitive catering trolley for the airline industry. With 
customers and users in focus, the project team found that weight, ease of use, ergonomics and 
design were important aspects. Having a low weight of all the interior is particularly important when 
there is lots of money for the airlines to save in reduced fuel costs. The weight is really important, 
because of the currently major liquidity problems in the industry.  

There are a lot of requirements how to build a catering trolley. For example, size, material, weight, 
safety, etc. This makes it extra hard to be innovative. Trolley Innovation Project has nevertheless, 
managed to build a catering trolley, that is up to three kilograms lighter than the existing variants 
from Iacobucci S.p.A. Among other things, a new brake system is developed, which is nearly 80 % 
lighter than previously and also more ergonomic and user friendly. A new multi-functional side panel 
have been developed, whose structure is up to three times stiffer against a flat surface, and at the 
same time fulfills the purpose of shelves on the inside.  

What will Trolley Innovation Project lead to? Thanks to the project new business links with Swedish 
and international companies have been created. The project team hopes that these contacts will 
remain valuable in the future. The innovations that have been developed during Trolley Innovation 
Project will inspire the product development work in a conservative industry and in particular lead to 
a more customer-and user-adapted catering trolley. The catering trolley will as a whole, or parts of it, 
lead to Iacobucci S.p.A's market share increases. 
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Förord 

Projektet Trolley Innovation Project, ett examensarbete, som genomfördes på Högskolan i Halmstad 
under två terminer, från i augusti 2008 till juni 2009 på Utvecklingsingenjörsprogrammet årskurs 3. 
Arbetsomfattning för projektet är 22,5 högskolepoäng och huvudmålet var att ta fram en ny 
serveringsvagn för flygplan. De som har arbetat med projektet är Nils Steineck och Peter Ericson. 

Avstånden i världen blir allt mindre. Idag fungerar det att ha ett nära och fungerande samarbete med 
företag från andra länder. Vi anser det är viktigt att ta vara på dessa möjligheter. Samarbetspartner 
har varit Iacobucci S.p.A., beläget i Italien. Under projektets gång har vi även haft samarbete med 
företag från Tyskland, England, Frankrike och en rad företag i Sverige. Det är med glädje vi kan 
konstatera hur internationella kontakter mellan företag skapats och stärkts på grund av 
examensarbetet Trolley Innovation Project. 

Vi vill tacka de företag och personer som på något sätt bidragit till att detta projekt har gått i hamn. 

 

Ett speciellt tack till: 

Giulio Segneri, handledare, Iacobucci S.p.A. 
Trots det geografiska avståndet till Iacobucci S.p.A. har handledaren Segneri varit väl tillgänglig under 
projektets gång. Segneri bjöd ner oss till Italien innan projektet hade startat för att kunna ge dem en 
god inblick i företaget och vad vi hade för förväntningar av projektet. 

Hans Erik Eldermark, handledare, Högskolan i Halmstad 
Med ett positivt och konstruktivt sätt har Eldermark handlett oss genom projektet. Eldermark har 
hjälpt till med kontakter, idéer och varit en stöttepelare under projektet gång. 

Anders Axelsson och Mattias Grufberg, Lamera AB  
Axelsson och Grufberg rekommenderade Iacobucci S.p.A. att ta kontakt med 
Utvecklingsingenjörsprogrammet när de ville ha hjälp med att utveckla en ny serveringsvagn. Vi har 
dem att tacka för att har fått jobba med detta projekt och de har dessutom varit behjälpliga på 
många områden under projektets gång. 

Göran Berglund och Christina Berardi, Sandvik Material Technology 
Företaget har försett oss med nyteknologiskt material som vi har behövt för att tillverka 
serveringsvagnen. Berglund och Berardi har varit kontaktpersoner på företaget och vi har 
tillsammans med Berglund diskuterat tekniska detaljer på våra idéer.  

Fredrik Heijel, Högskolan i Halmstad 
Heijel har hjälpt oss i verkstaden med den svetsning som varit nödvändig för konstruering av 
serveringsvagnen. 

Halmstad den 25 maj 2009 

 
___________________________  ___________________________ 
Peter Ericson    Nils Steineck
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1 Inledning 
Rapporten behandlar ett examensarbete om utvecklingen av miljövänlig och ergonomisk 

serveringsvagn för flygplan, anpassad efter kund- och användarönskemål.  

1.1 Bakgrund 
Iacobucci S.p.A. är en utav världens största tillverkare av serveringsvagnar för flygplan. Marknaden 
för dessa produkter är stor. Allt löst gods, såsom mat och taxfreevaror som ska in i flygplanen måste 
transporteras i en försluten serveringsvagn. På ett Airbus A380 finns det cirka 60 serveringsvagnar, 
där varje enskild väger cirka 25 kg (The official show catalogue, 2008). Bränslekostnaderna för 
flygbolag har de senaste åren ökat, och blivit den näst dyraste kostnaden för flygbolagen 
(Investopedia). 

Detta innebär att flygbolagen ser över alla sina komponenter och produkter ombord för att 
viktoptimera flygplanen och på så sätt spara pengar i minskade bränslekostnader. Det kan handla om 
att ersätta säten, mattor, kaffemaskiner, tv-skärmar, med lättare varianter. Att investera i ny lättare 
utrustning kostar, men sett till de pengar som sparas i minskade bränslekostnader, är det en god 
investering med kort återbetalningstid. Att förändra servicegraden för resenärerna, genom att 
reducera antalet kilo bagage, är ingenting som flygbolagen vill göra (Zachrison). 

Den interiörstillverkare som kan leverera den lättaste produkten, har klara försäljningsfördelar i 
förhållande till sina konkurrenter. 

I ett projekt kallat Z-trolley vill Iacobucci S.p.A. utveckla en helt ny konkurrenskraftig serveringsvagn 
lättare än befintliga, som även blir företagets första någonsin att klara Airbus marknadskrav på 
totalvikt om max 20 kg. Det finns mycket pengar att tjäna, både för Iacobucci S.p.A. och flygbolagen. 
En minskning med enbart ett kilo per serveringsvagn, skulle innebära 75 000 kronor i besparingar 
årligen för exempelvis en fullastad Airbus A380 (The official show catalogue, 2009). Samtidigt skulle 
Iacobucci S.p.A. troligtvis öka sina marknadsandelar i och med viktfördelarna. Förutom låg vikt skall 
den nya serveringsvagnen i så hög grad som möjligt, vara anpassad efter aktuella kund- och 
användarönskemål. 

För detta projekt anlitades Utvecklingsingenjörerna Peter Ericson och Nils Steineck, av anledningen 
att Iacobucci S.p.A. sökte nya kreativa lösningar och idéer på hur konstruktion och funktion kunde 
förändras, från några som inte var insnöade i branschen.  

Studenterna, nedan kallat projektgruppen, arbetade mellan augusti 2008 och maj 2009 med 
projektet Z-trolley, som de själva gett namnet Trolley Innovation Project. 

1.2 Problemformulering 
Iacobucci S.p.A. kunde år 2008 erbjuda sina kunder serveringsvagnar av typen Atlas för ca 500 
euro/serveringsvagn (Segneri, 2009). Företaget erbjuder inte den lättaste produkten på marknaden. 
Istället utmärker sig Iacobucci S.p.A. främst som ett företag som tillverkar produkter med hög kvalité 
och att de är lyhörda gentemot kundens behov.  

I ledet att fortsätta vara konkurrenskraftiga och öka sina marknadsandelar vill Iacobucci S.p.A. 
utveckla en ny serveringsvagn för marknaden. De behöver inspiration för att kunna minska vikten på 
och samtidigt erbjuda en serveringsvagn som är anpassad efter aktuella kund- och 
användarönskemål. 
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Kunden
Användaren

Låg vikt

Låg Kostnad

ErgonomiDesign

Genom-
förbarhet

Hur kan en serveringsvagn för flygplan konstrueras, anpassad efter kund- och användarönskemål, 
som väger mindre än Iacobucci S.p.A:s tidigare produkter men ändå klarar de hårda krav som ställs 
på den? 

1.3 Syfte 
Trolley Innovation Project strävar efter att Iacobucci S.p.A:s produkter blir ett lönsammare, mer 
ergonomiskt och miljövänligt alternativ för flygindustrin vid inköp av nya serveringsvagnar. För att 
göra detta möjligt ska projektgruppen inspirera företaget med ett nytt tankesätt på hur produkten 
kan konstrueras. 

1.4 Kravspecifikation 
Serveringsvagnen skall i så hög grad som möjligt byggas efter kund och 
användarönskemål. Kunden är flygbolagen. Användaren är flygvärdinnor och 
personal på cateringfirmor. Den värderingsgrund, 
projektgruppen har arbetat efter, bygger på samtal med 
flygbolag, Iacobucci S.p.A., samt användarna av 
serveringsvagnar. Se figur 1. 

Kunden vill främst ha produkter med låg vikt. Idén ska vara 
genomförbar, och till en låg kostnad, i så hög grad som möjligt 
ergonomisk, gärna med en tilltalande design. 

Utöver detta skall projektgruppen utgå från Iacobucci S.p.A:s 
begäran om tillverkning av fullskalemodell typ ATLAS och full-size, 
vilket bland annat motsvarar yttermåtten 1030 x 305 x 810 (H x W x 
D). Vid konstruering av ATLAS full-size, har projektgruppen utgått 
från Airbus - Purchaser Technical Specification. Där nämns bland 
annat regler om utförande, storlek, vikt, material som är godkända. 
De krav som är väsentliga för Trolley Innovation Project sammanfattas i bilaga 1 – Sammanfattning 
av kravlistor. 
 
För specifika krav kring varje komponent, se bilaga 2 – Kravlista för varje komponent.  
  

1.5 Mål 

1.5.1 Projektmål 
Målet med projektet är att få fram material- och funktionslösningar som i så hög grad som möjligt 
uppfyller ställda kravspecifikationer, varav låg vikt är en central aspekt. En fullskalemodell skall 
tillverkas där lösningar testas och verifieras.  

1.5.2 Effektmål 

Projektgruppen har som effektmål att serveringsvagnen som helhet, eller delar av den, ska 
implementeras på marknaden och blir standard på framtida serveringsvagnar. Att Iacobucci S.p.A, 
ökar sina marknadsandelar.  

Figur 1: Kravspecifikation för 

Trolley Innovation Project 
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1.5.3 Huvudmål 

Huvudmålet är att projektet genomförs inom tidsramarna och att budgeten hålls. Projektgruppen ska 
under projektets gång ha kund- och användarönskemål i åtanke, när idégenerering kring 
serveringsvagnen görs.  

1.5.4 Tekniska mål 

Delar från projektgruppens serveringsvagn ska kunna appliceras på befintliga och nya konstruktioner 
med främst minskad vikt som följd. Serveringsvagnen skall utöver vikt, i så hög grad som möjligt, 
uppfylla ställd kravspecifikation.  

1.5.5  Ekonomiska mål 

Projektet ska utfalla inom satt budget, och samtliga aktiviteter ska utföras så ekonomiskt som 
möjligt. 

1.6 Avgränsning 
Enligt direktiv från handledare Giulio Segneri, så ska projektet främsta syfte vara att utveckla en ny 
serveringsvagn, med undantag för dörr och hjul. Detta p.g.a. projektets nätta tidsram. 
Serveringsvagnen görs kompatibel i full-size, och med kylningssystemet dry ice.1 

                                                           
1
 Kylningssystem som bygger på att ha torris i ett fack högst upp på serveringsvagnen. 
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2 Projektbeskrivning 
Nedan beskrivs allmän information kring Trolley Innovation Project, såsom tidsplaner, budget, 
riskanalyser, samt intressenter och projektorganisation. 

2.1 Trolley Innovation Project 
Projektet handlar om utvecklingen av en kund- och användaranpassad serveringsvagn för 
flygindustrin. Projektet uppkom, p.g.a. marknadens ökade krav för lättviktsprodukter.  

2.2 Lättviktsprodukter 
Under 2000-talet har oljepriset ökat 
kontinuerligt. I mitten på år 2008 var oljan 
som dyrast, med priset 145$/fat. Under 
senaste året har oljepriset sjunkit en aning, 
men är fortfarande förhållandevis högt. Se 
figur 2 (Dagens Industri u.d.). 

Flygbolagen har drabbats hårt av de höga 
bränslekostnaderna. Ett sätt att spara 
pengar är att se över interiören ombord på 
flygplanen, och finna lättare produkter och 
komponenter som på så sätt bidrar till 
minskade bränslekostnader. På Aircraft 
Interior Fair i Hamburg, kunde 
projektgruppen konstatera att många 
interiörstillverkare arbetade för att kunna leverera lätta produkter. Klaus Brauer, expert på interiör 
hos Boeing Corporate, uttalade sig under en presskonferens på mässan ”det är aktuellare än 
någonsin med lättviktsprodukter”.(Gallagher 2009)  

Det holländska företaget Driessen har fått stor uppmärksamhet i branschen efter att tillverkat sin 
lättviktsvariant, kallad Eagle Trolley. Konsultbolaget de anlitade för projektet, INDES, lyckades bygga 
en serveringsvagn som enbart vägde 14,8-17,9 kg beroende på utförande. (Indes u.d.) Dock klarade 
serveringsvagnen inte av alla marknadens tester, som är nödvändiga för lansering. (Marks 2009). 
Eagle Trolley fick stor uppmärksamhet i branschen när de vann kategorin Future Concepts & 
Industrial Design and Innovation  i Crystal Cabin Awards2 år 2007. Efter Eagle Trolley har flera 
lättviktsversioner utvecklats av olika serveringsvagnstillverkare. Dock har ingen blivit certifierad och 
helt godkänd på marknaden än. För komplett konkurrensbild, se bilaga 3 – Konkurrenter. 

2.3 Standarder 
Det finns två olika standarder för serveringsvagnar, ATLAS och KSSU. Dessa delas in i full size och half 
size, som antyder på dess storlek och volym (Airbus - Purchaser Technical Specification 2005). Full 
size är dubbelt så stor som half size och kan därför lasta dubbelt så många brickor. Full size har dörrar 
och handtag på båda kortsidorna till skillnad half size. ATLAS-standarden är vanligare på marknaden 
än KSSU (Blank 2008). Iacobucci S.p.A. tillverkar enbart serveringsvagnar av typen ATLAS. 

 

                                                           
2
 Årlig tävling för innovationer inom interiör till flygplan.  

Figur 2: Prisutvecklingen på olja 1970-2008. 
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Figur 3: Företag med koppling till Trolley 

Innovation Project 

2.4 Projektorganisation 
Nedan visas de företag/organisationer som har haft någon slags inverkan på projektet och dess 
resultat. För mer specifik organisationslista, se bilaga 4 - Projektorganisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

2.5 Intressenter 
Nedan redovisas de som på något sätt har ett intresse av Trolley Innovation Project, uppdelat i kärn-, 
primär- och sekundärintressenter. (Tonnqvist 2007) 
 
Kärnintressenter - intressenter med beslutande och drivande roller inom projektet. 

 Iacobucci S.p.A. (beställare/uppdragsgivare) 

 Projektgruppen 
 
Primärintressenter - intressenter som i hög grad påverkas av projektet och därför vill påverka dess 
resultat. 
 

 Flygbolag  

 Leverantörer till Trolley Innovation Project 

 Användarna - Cateringfirmor, flygvärdinnor 

 Handledare, på Iacobucci S.p.A. och Högskolan i Halmstad 
 
Sekundärintressenter - intressenter med ett relativt lågt intresse för projektet och som troligen inte 
aktivt kommer att påverka projektet beroende på hur viktiga för projektet de är. 
 

 Passagerare 
Passagerare ombord på flygplan har ett visst intresse att resultatet av projektet, serveringsvagnen, 
har en visuell attraktiv design, samt att den är funktionellt anpassad för dem. 
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2.6 Tidsplan 
Projektet inleddes i augusti 2008 och avslutades i maj 2009. För att tidsplan skulle hållas arbetade 
projektgruppen efter ett GANTT- schema, se bilaga 5 – GANTT-schema. Inledningsvis sattes det även 
upp milstolpar, se bilaga 6 - Milstolpar. Varje vecka gjordes ett veckoschema över aktuella aktiviteter 
som handledare Hans-Erik Eldermark fick tillgång till inför handledarmötena. 

2.7 Budget 
Projektet har arbetat efter en budget på totalt 2500€. Se bilaga 7 – Budget och budgetutfall. 

2.8 Sekretess 
Projektet lyder under sekretess, se bilaga 8 - Avtal. 

2.9 Risker 
Riskanalysen visade att det generellt råder låg risk för att externa händelser som påverkar projektet 
negativt. Den faktor som fick högst risknivå var om uppdragsgivaren/beställaren, Iacobucci S.p.A., 
skulle dra sig ur projektet.  Rådande finansläge gör att något sådant aldrig kan uteslutas.  

Den aspekt som fick näst högst risknivå var huruvida marknadsintresset för nya produkter till 
flygindustrin har påverkats av finanskrisen. För komplett riskanalys, se bilaga 9 – Riskanalys - Trolley 
Innovation Project. 
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3 Metodverktyg 
Nedan nämns de metodverktyg som varit aktuella under Trolley Innovation Project. 

Veckorapporter 
Har kontinuerligt arkiverats för att hålla koll på alla aktiviteter i veckorna, vilka personer 
projektgruppen har varit i kontakt med, samt för summering av antalet timmar och kostnader. För 
exempel på veckorapports utseende, se bilaga 11 - Veckorapport.  

SWOT  
SWOT är ett verktyg som hjälper till att kartlägga och katalogisera en organisations styrkor 
(Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Styrkor och 
svagheter är parametrar som organisationen kan påverka själva genom eget agerande och beslut. 
Möjligheter och hot är tvärtom parametrar som organisationen har liten påverkan på. 

Projektgruppen använde verktyget för att beskriva organisationen Iacobucci S.p.A. Resultatet är en 
kombination av projektgruppens och Giulio Segneri på Iacobucci S.p.A:s åsikter. Se kap.4.4 – SWOT – 
Iacobucci S.p.A, för mer information om hur metoden har använts under projektet.  

Porters Femkraftsmetod 
Metoden uppenbarar de krafter som kan påverka en branschs lönsamhet. Faktorerna delas upp i fem 
kategorier vilka är: potentiella etablerare, substitut, leverantörer, kunder och redan etablerade 
företag. De horisontella krafterna avgör prisnivån medan de vertikala krafterna bestämmer 
leverantörernas och kundernas förhandlingsförmåga. Förhandlingsförmågan beror på kundernas 
priskänslighet och deras förhandlingsmakt. (Rundqvist 2007). För beskrivande figur, se bilaga 12 – 
Porters femkraftsmodell. Se kap 4.5 – Porters femkraftsmodell – Iacobucci S.p.A, för mer information 
om hur metoden har använts under projektet.  

Idégenerering 
Projektgruppen var noga med att inte låsa in sig på specifika lösningar utan hela tiden arbeta enligt 
den dynamiska produktutvecklingsstrategin, där öppenhet för nya lösningar under hela projektets 
gång är viktigt. Det har genomförts idégenereringstillfällen, då det har diskuterat allt från hur hela 
konceptet kan se ut till hur små detaljer ska utformas på millimeternivå. Den mest frekventa tekniken 
som har använts är öppen brainstorming, där projektgruppen har diskuterat fram den optimala 
lösningen. En annan teknik som har använts är ”tyst” brainstorming, där förslag har skissats ner kring 
ett problem, varefter dessa sedan har jämförts med varandra (Nordin 2006). 

För att hålla kolla på projektets alla delar och problem så har väggarna i projektrummet utnyttjas, där 
skisser, idéer, viktiga kontaktuppgifter med mera har sparats för att ständigt ha allt kring projektet i 
åtanke. För olika konceptlösningar, se kap. 5.4 – Konceptlösningar och bilaga 15 – 
Konceptlösningar/skisser.  

PAD/MAD/CAD 
PAD - Pencil Aided Design, är en metod som används efter att en idé har kläckts. Här handlar det om 
att få ner allt på papper för att illustrera och realisera sin tankeverksamhet för övriga 
projektdeltagare. Efter det kan man med fördel göra en modell av idén, MAD - Model Aided Design, 
för att få en mer realistisk bild över hur en slutgiltig produkt kan se ut. Nästa steg handlar om att 
bestämma exakta mått, utförande, dimensioner i CAD - Computer Aided Design (Ottosson 2006). Se 
bilaga 15 – Konceptlösningar/skisser, samt bilaga 20 – ritning, för mer information om hur metoden 
har använts under projektet.   
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Intressentanalys 
Intresseanalys används för att kartlägga alla aktörer som har inverkan och intresse av projektet. En 
aktör kan vara någon som levererar delar till produkt, kunder, olika kravställare (Chalmers: Computer 
Science and Engineering u.d.). Se kap.2.5 – Intressenter, för kartläggning av intressenter till Trolley 
Innovation Project. 

Riskanalys – Projektet 
Riskanalys görs för att förutspå händelser som kan ha negativa effekter för projektet och 
verksamheten. När riskanalysen sattes samman arbetade projektgruppen efter följande 
arbetsprocess: (KAMP Företagsutveckling AB u.d.). 
 
1. Identifiering av risker 
2. Värdering av dessa 
3. Prioritering (vilka risker skall vi jobba med nu) 
4. Att ta fram reservplaner, åtgärder  
 
Se kap. 2.9 – Risker, för mer information om hur metoden har använts under projektet. 
 
Värdematris 
En värdematris genomfördes för att jämföra lösningsförslag mot varandra. Som referens användes 
Iacobucci S.p.A:s befintliga serveringsvagn. Se kap. 5.4 – Konceptlösningar och bilaga 14 – 
Värdematris Bromssystem. 

3.1 Studiebesök 
För att få en egen bild över vilka problem och möjligheter branschen och dess produkt har, har 
projektgruppen genomfört flera studiebesök. Nedan beskrivs dessa och vad vilket resultat de 
genererade. 

Iacobucci S.p.A. – Ferentino, Italien 
Under studiebesöket på huvudkontoret och fabriken visade handledare på Iacobucci S.p.A., Giulio 
Segneri, runt projektgruppen på företaget, vilket resulterade i en klar bild över tillverkningsprocessen 
och hur en serveringsvagn skapas, hur marknadsläget ser ut, vilka deras största kunder är med mera. 
Mötet innebar även att projektgruppen kunde bygga upp en personlig kontakt med företaget. Se 
kap.4 - Om uppdragsgivaren/företaget och branschen, för information. 
 
LSG Sky Chefs/Landvetter Airport 
För att få en bild över vad användarna av serveringsvagnar eftersträvar, i en ny variant, valde 
projektgruppen att besöka Landvetter Airport där de kunde intervjua cateringpersonal och 
flygvärdinnor. Tack vare detta studiebesök så erhölls en insyn hur serveringsvagnarna behandlas och 
vilka skador/reparationer som var vanliga. Se kap. 5.1.1 – Användarens bild och bilaga16 – 
Problemidentifiering, för information. 

Lamera AB, Göteborg 
Ett besök på Lamera AB, med vår kontaktperson Mattias Grufberg, gjordes för att få en uppfattning 
om hur deras material Hybrix, eventuellt skulle kunna appliceras under projektet. Kunskap erhölls i 
hur materialet beter sig, vilka egenskaper det har, och vilka användningsområden det har idag. Se 
kap.6.4 – Sidopanel och bilaga 23 - Hybrix, Lamera AB, för information. 

Sandvik Material Technology, Sandviken 
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Besöket på Sandvik Material Technology gjordes för att projektgruppen skulle kunna få en inblick hur 
deras material Nanoflex skulle kunna användas under projektet. Redovisning av projektgruppens 
idéer gjordes och Göran Berglund gav feedback och skapade sig en uppfattning om det var 
realiserbart och hur Nanoflex kunde kopplas till idéerna. Se kap. 6.7 – Bärande konstruktion och 
vinkel och bilaga 30 – Nanoflex – Sandvik Material Technology, för information. 

Aircraft Interior Trade Fair, Hamburg, Tyskland 
Genom besöket på denna mässa för interiör till flygplan, fick projektgruppen en allmän bild kring hur 
branschen fungerar och vad som är aktuellt. Besöket gav även en bild över vilka de största 
konkurrenter är till Trolley Innovation Project, och vad de har prioriterat vid utvecklingsarbetet. Se 
kap.4.2 – Bransch/Konkurrenter, samt kap.10 - Diskussion, samt bilaga 3 – Konkurrenter, för 
information. 

3.2 Tester/prototyper 
För att se om idéer kring serveringsvagnens utförande, var 
hållbara gjordes en del prototyper och tester innan 
tillverkning av fullskalemodell. Det har gjorts 
hållfasthetstester, FEM-analyser, funktionstester, 
utformning- och designtester. Se figur 4, för prototyp. Se 
kap.5.4 – Konceptlösningar, för information. 

 

Figur 4: Prototyp över det nya bromssystemet. 
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4 Om uppdragsgivaren/företaget och branschen 
Nedan beskrivs Iacobucci S.p.A. Gällande miljö- och arbetsklimatet så har begränsningar gjorts i att 
enbart Iacobucci i Italien har behandlats.   

4.1 Historik 
Iacobucci S.p.A. startade sin verksamhet på 1970-talet i Italien, med att 
tillverka serveringsvagnar för flygplan, se figur 5. Under denna tid har de 
etablerats och blivit en utav världens största tillverkare. De har skapat sig ett 
gott rykte om att tillverka högkvalitativa produkter, samt för att ha en nära och 
hjälpsam kontakt med sina kunder . Utöver serveringsvagnar tillverkas det idag 
även annan interiörutrustning såsom kaffemaskiner och förvaringslådor. En 
mindre marknad finns för serveringsvagnar till tågindustrin, sjukhus och för 
privatpersoner. Några av företagets kunder är Emirates Airline, American 
Airlines, AirOne-Alitalia, SAS, Air France/KLM, Lufthansa, Singapore Airlines. 
Iacobucci S.p.A. har ca.25-30% av världsmarknaden. Att tillverka en full size 
serveringsvagn kostar ca.400 euro, inkl. material, arbetskostnad och övriga 
kostnader. (Segneri 2009). 
 
Huvudkontoret är beläget i Ferentino, söder om Rom och företaget har där 
cirka 150 anställda. Varje år produceras mellan 15-20 000 serveringsvagnar. 
(Segneri 2009). Fabriker finns även i Surabaya, Indonesien och New Jersey, 
USA.  Företaget är ett familjeföretag med ordförande Emilio Iacobucci, och VD (C.E.O) Angelo 
Iacobucci. (Iacobucci S.p.A. u.d.). Andra nyckelpersoner finns under bilaga 10 – Organisation 
Iacobucci S.p.A. 
 
Iacobucci S.p.A. har ingen definierad affärsidé, men de menar att deras huvudsakliga affärsområde är 
att leverera högkvalitativa, slitstarka produkter för flyplanskabiner med främst fokus på 
serveringsvagnar som tillverkas med en ”Italiensk design”. (Segneri 2009). 

4.2 Bransch/konkurrenter 
På senare tid har antalet tillverkare av serveringsvagnar ökat markant (Segneri 2009). Den största 
tillverkaren på marknaden är det holländska företaget Driessen som tillverkar ca 67’000 
serveringsvagnar årligen (Driessen u.d.). Andra aktörer som finns, eller håller på att ta sig in på 
marknaden är Diethelm Keller Aviation Pte Ltd, Beijing Tiankeda Aviation Equipment, Norduyn/LSG 
Sky Chefs, Aerocat, Alcarts och Magnesium Electron LTD. För mer detaljerad konkurrentbild, se 
bilaga 3 - konkurrenter. 

4.3 Miljö/Arbetsmiljö 
Iacobucci S.p.A. tillverkar sina serveringsvagnar huvudsakligen i aluminium, vilket är ett miljövänligt 
material då det är lätt att bryta ned och återvinna. I fabriken samlar de ihop aluminiumflisor, smälter 
ner dessa och återvinner dem i fabriken.  

Arbetsklimatet på Iacobucci S.p.A. är enligt Giulio Segneri bra. Det råder en familjär och trevlig 
stämning på företaget, från högsta chef ner till fabriksarbetarna.  Många som är anställda där har 
någon relation till familjen Iacobucci och kommer från byn där fabriken är belägen. Mycket av 
logistiskt förbättringsarbete utvecklas tack vare fabriksarbetarna, som har mycket att säga till om 
angående detta. Fabriken är alltid ren och väl upplyst. (Segneri 2009).   

Figur 5: Befintlig 

serveringsvagn av 

storlek full size hos 

Iacobucci S.p.A. 
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4.4 SWOT – Iacobucci S.p.A. 
Sammanfattningsvis kan projektgruppen konstatera att Iacobucci S.p.A. är starka på marknaden. 
Deras styrka är erfarenhet, hög kvalité, nära kundkontakt och det är anledningen till att de är så pass 
stora som de är. Bättre kan de bli på att tillverka lätta produkter och marknadstrender. Det är även 
deras möjligheter. De direkta hoten, som gör att de kan slås ut från marknaden, är om kraven för 
serveringsvagnar som transportmedel av löst gods in i flygplanen, förändras eller om det kommer en 
konkurrerande produkt och slår ut hela marknaden. För komplett SWOT, se bilaga 11 – SWOT 
Iacobucci S.p.A.  

4.5 Porters femkraftsmodell – Iacobucci S.p.A. 
Leverantörer 
Det finns många underleverantörer för Iacobucci S.p.A. att välja mellan. I huvudsak tillverkar de sina 
delar själva och behöver bara beställa material från andra företag. 
 
Substitut 
Det finns idag inga substitut för serveringsvagnar. Ett nytt koncept – Spice Galley, utvecklat av Airbus, 
är på framfart och kan innebära ett minskat behov av serveringsvagnar. Iacobucci S.p.A. kommer 
dock att få en ny marknad i och med Spice Galley om det slår igenom.  
 
Potentiella etablerare 
Nya aktörer måste nischa sig för att ha en chans att ta marknadsandelar. Något som återkommer är 
företag som satsar på billiga och lätta serveringsvagnar av plast. På Hamburg Aircraft Interior Trade 
Fair ställde några företag ut sådana serveringsvagnar, som dock inte blivit certifierade ännu. 
 
Kunder 
Det råder stor konkurrens över kunderna. Ett ständigt förbättringsarbete görs för att nå ut till dem. 
Det företag som har den lättaste produkten har klara försäljningsfördelar. (Segneri 2009)  

 
Redan etablerade företag 
De största konkurrenterna är Driessen och Diethelm Keller Aviation Pte Ltd (Segneri 2009). Andra 
aktörer är Aerocat, Alcarts och Beijing Tiankeda Aviation Equipment.  
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5 Genomförande 
Denna del beskriver vägen till resultatet och de nödvändiga kunskaper som projektgruppen anammat 

för att nå dit. Från problemidentifiering till värdering mellan lösningsförslag. 

5.1 Problemidentifiering 
I ledet att arbeta efter kund- och användarönskemål, gjordes en förstudie på Landvetter Airport där 
projektgruppen kunde identifiera de faktiska problem som dagens användare ser hos befintliga 
serveringsvagnar. Nedan nämns enbart de problem, som projektgruppen har gått vidare med och 
vars effekt som kan identifieras i den nya serveringsvagnen. För att kunna uppfylla kund- och 
användarönskemål, om exempelvis låg vikt, gjordes en detaljerad analys av befintlig serveringsvagn 
för att se vilken utvecklingspotential som fanns. För komplett problemidentifieringsunderlag från 
Landvetter Airport, se bilaga 16 - Problemidentifiering. För varje komponents vikt, se bilaga 17 – 
Befintlig vagns viktfördelning. Se bilaga 18 - Befintligt vagns utseende och konstruktion, för mer 
information om befintliga vagnar. 

5.1.1 Användarens bild 

Den generella åsikten om serveringsvagnar är att de är tunga, svårstyrda, och inte ergonomiska. 
Flygvärdinnorna klagade bland annat på att de ofta fick vara två för att kunna styra fullastade vagnar.  
 
Bromssystemet var något som både LSG Sky Chefs och flygvärdinnorna hade synpunkter på.  
Arbetare på LSG Sky Chefs måste använda stålhetta-skor. Detta 
gör att det svårt för dem att komma åt fotpedalen som 
kontrollerar bromssystemet, se figur 6, för illustration. De 
nämnde även att det ofta uppkommer skador på 
bromssystemen. Detta för att de är helt blottade utan skydd, 
placerade under serveringsvagnen, där de utsätts för mycket 
stryk och påfrestningar.  Flygvärdinnorna berättade att de har 
varit nära och välta serveringsvagnen då de omedvetet har klivit 
på bromspedalen medan de har kört. Vidare nämndes bland 
annat att hjulen är för blottade och ofta blir skeva, att dörrar blir 
skeva, samt att det inte finns några standardbrickor. 

5.1.2 Projektgruppens observation  

Projektgruppen anser att den övergripande konstruktionen på befintliga serveringvagnar, oavsett 
tillverkare, är väldigt snarlika varandra. De utsätts för väldigt mycket påfrestningar, framförallt av 
cateringfirmorna, som sparkar igen dörrar, kör vagnar abrupt över trösklar och hinder vilket 
förmodligen är orsaken till alla skador och deformationer på hjul.  

Vidare fann projektgruppen att toppen på serveringsvagnarna utsätt för påfrestningar, då 
cateringfirmorna ofta använder ytan som avlastning när de tar ner tunga insert galleys3 från hyllorna. 
Handtagen är inte ergonomiska, och har en konstruktion som gör det svårt att styra.  

Genom att demontera en gammal serveringsvagn från Iacobucci S.p.A. kunde projektgruppen 
kartlägga hur mycket varje del vägde, vilket funktion de uppfyllde, varför den ser ut som den gör med 

                                                           
3
 Särskilda lådor ombord på flygplan. 

Figur 6: Det minimala utrymmet 

gör det svårt att bromsa med 

stålhetta och gör att flygvärdinnor 

förstör sina skor. 
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mera. Det mest intressanta ur viktperspektiv var att sidopanelerna vägde 9,5 kg, vilket motsvarar 35 
% av den totala vikten, 26,7 kg. Vidare vägde bl.a. att bromssystemet 1,2 kg, topp- och mellandel 1,4 
kg var, hjul 2,6 kg. Ingen av konkurrerande serveringsvagnar uppfyller Airbus krav, i dokumentet 
Purchaser Technical Specification, till fullo.  

5.2 Immaterialrätt 
Nyhetsgranskning gjordes för att se om utvecklade lösningar var patenterbara. Projektgruppen fann 
att det inte fanns någon liknande lösning för bromssystemet. För nyhetsgranskning se bilaga 18 – 
Resultat av nyhetsgranskning. 

5.3 Prototypframtagning 
En fullskalemodell byggdes i verkstaden på Högskolan i Halmstad. Syftet var främst att visa hur 
funktionslösningarna leder till minskad vikt. 

Komponenterna tillverkades av projektgruppen själva, av Iacobucci S.p.A., Lars-Gunnar Staaf, samt av 
Johan Wretborn. Andra företag som har bidragit med komponenter och insatser finns under, bilaga 4 
– Projektorganisation.  

5.4 Konceptlösningar 
Under hela projektet har projektgruppen arbetat efter den dynamiska produktutvecklingsfilosofin, 
där öppenhet råder för nya idéer under hela projektets gång. Dock bestämdes grundkonceptet och 
vad fokus skulle ligga på i samband med problemidentifieringen.  

Projektgruppen bestämde sig för att försöka hitta en ny lösning på de onödigt tunga sidopanelerna. 
Inspiration fick projektgruppen genom att studera en PET-flaskas konstruktion och utformning, med 
dess ojämna struktur för ökad hållbarhet. Projektgruppen skissade där efter på olika strukturerade 
ytor som sedan värderades mot varandra. Bäst värden fick en briljant lösning som, förutom ökad 
styvhet, även innebär att den kan kombineras med hyllplanen för brickorna på insidan. Lösningen 
medför att det inte behövs lika mycket material som vid tidigare varianter, varav vikt besparas. Ett 
pressverktyg gjordes i verkstaden för att testa genomförbarheten och dess funktionalitet. Genom 
falltester och FEM-analyser kunde projektgruppen sedan konstatera att den strukturerade plåten var 
betydligt styvare än en plan yta.  

Problemidentifieringen visade att det befintliga bromssystemet var något som användarna inte 
uppskattade. Det var svårhanterligt, skadebenäget, inte ergonomiskt. Vikten var 1,2 kg. Här hade 
projektgruppen en rad olika lösningar. Lösningsförslag värderades efter vikt, ergonomi, kostnad, 
genomförbarhet och design. Här genomfördes en värdematris, snarlik Pughs matris, med skillnad att 
värdering skedde med hjälp av siffersystem, med skala 1-5. Som referens användes befintligt 
bromssystem på Iacobucci S.p.A:s serveringsvagnar. Den lösning som visade sig vara fördelaktigast 
var vajerlösning 2, som innebär både viktbesparing i antal komponenter och materialval, samtidigt 
som den är billig och ergonomisk, visuellt tilltagande och genomförbar. Denna lösning stämmer bäst 
överens med projektgruppens kravspecifikation. För värdematris, se bilaga 14 – Värdematris 
bromssystem. 

För övriga konceptlösningar och idéer se bilaga 15 – Konceptlösningar/skisser.  



    
 
 

 

14 
TROLLEY INNOVATION PROJECT - PETER ERICSON, NILS STEINECK, 2009 

Figur 7: Serveringsvagn –  

Trolley Innovation Project 

6 Resultat 
Kapitlet behandlar konstruktion och funktion av den slutgiltiga lösningen. Inledningsvis ges en 
sammanfattning av produkten, därefter en mer ingående beskrivning kring varje komponent. 
Ritningar för komponenter återges i bifogad cd-skiva. En ritning över hela serveringsvagnen finnes i 
bilaga 20 - Ritning. 

6.1 Serveringsvagnen 
Dess slutgiltiga utförande och konstruktion är ett resultat av kund- 
och användarönskemål, samt projektgruppens observationer, se 
figur 7. Genomgående under hela utvecklingen av 
serveringsvagnen har varit att försöka kombinera komponenter, så 
att de uppfyller mer än ett behov, för att spara vikt. 

Den serveringsvagn projektgruppen tagit fram är en helt ny variant 
som är upptill 3 kg lättare än existerande varianter från Iacobucci 
S.p.A., som har en mer ergonomisk konstruktion, en enligt 
projektgruppen attraktiv design, samt lätt att montera.  

Den mest iögonfallande skillnaden gentemot tidigare 
serveringsvagnar är, ytterväggarnas utformning med dess 
vågformade struktur. Detta gör att väggen väger betydligt mindre, 
men behåller en stark struktur, samtidigt som den tack vare 
strukturen även uppfyller behovet som hyllplan på insidan av vagnen.  

Ett upptill 80 % lättare bromssystem utvecklats som användaren kontrollerar med handtagen, genom 
att rotera dessa. Vajrar leds igenom den bärande konstruktionen ner till de fyra hjulen, som sedan 
bromsar dessa samtidigt. Handtagen är dessutom ergonomiskt utformade. 

Serveringsvagnen består av ett nytt toppenrede, med en strukturerad yta, som gör att ytan tål mer 
påfrestningar. Den bärande konstruktionen är byggd på Nanoflex, som är ett kallhärdat, starkt, tunt 
och lätt stålrör från Sandvik Material Technology. Serveringsvagnen är gjord för att kunna monteras 
snabbt och smidigt.  

6.2 Underrede 
Underredet är placerat längst ner i serveringsvagnen. Det finns 
fyra stycken ytor för applicering av hjul, av standardmått. Vidare 
är den anpassad för att passa ihop med övergångar till 
ramstruktur, samt bromssystem. Utformningen på underredet gör 
att hjulen är mer skyddade från yttre påfrestningar, vilket minskar 
risken för skeva hjul. Hela underredet behandlas i ett svep, där 
utformningen fräses ut i CNC. Se figur 8. 

Underredet tillverkas i aluminium. Detta p.g.a. materialet har låg 
vikt, samt har goda sträckgränsegenskaper.  

 

 

Figur 8: Underrede 
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6.3 Bromssystem, handtag och bromspendel 
Sekretess 

Handtaget är utformad att vara ergonomiskt och samtidigt fungera som broms, genom att föra 
handtaget framåt. Handtagen är placerade på varsin kortsida 
och är sammankopplade med hjälp av stålvajer. Från 
handtagen löper en annan stålvajer ner till hjulen och 
bromsklossarna aktiveras med hjälp av bromspendel, se figur 
9. När bromsen ligger i och användaren har skjutit handtaget 
framåt, så hindras det att röra sig tillbaka till ursprungsläget 
med hjälp av magnetism. För mer information om 
bromssystemets funktion och dess delar, se bilaga 21 – 

Bromssystem.  

Bromssystemet uppfyller önskemålen om lätt vikt, ergonomi, kostnad, genomförbarhet och design. 
Samtidigt är det inte lika stor risk för skador, som med existerande varianter, med tanke på att det 
har förflyttats ifrån undersidan. 

6.4 Sidopanel 
För att inte behöva använda så mycket material, men fortfarande ha en stark och stabil konstruktion 
formas en plan yta enligt ett vågformat mönster för ökad styvhet. Hela sidopanelen är formad 
radiellt och horisontellt på fjorton ställen tvärs över hela väggen med 60 mm avstånd mellan varje 
bockning. Mellan varje radiell bockning är väggen konstruerad för att även fungera som hyllplan på 
insidan av serveringsvagnen. Se figur 10. För att pressa sidopanelen krävs ett tryck på mellan 8-15 
ton beroende på plåttjocklek. För mer information om tillverkning av sidopanel, se bilaga 22 – 
Tillverkning av sidopanel. 

En FEM-analys visade att det vågformade mönstret gör sidopanelen tre gånger starkare än 
motsvarande plan yta med samma tjocklek. Ett praktiskt 
styvhetstest visade att den strukturerade ytan står emot 
punktkrafter bättre än motsvarande plan yta.   

Materialet som används är Hybrix, som är ett slags 
kompositmaterial från Lamera AB. Själva kärnmaterialet består 
av en mängd millimeterstora stålfibrer som håller upp 
konstruktionen. För mer information om Hybrix, se bilaga 23 – 
Hybrix, Lamera AB. Typiska egenskaper för materialet är att det 
är lätt, starkt, formbart, samt har hög konduktivitet, vilket är bra 
för isoleringen. 

Sidopanelen uppfyller framförallt önskemålet om låg vikt och 
design. 

För viktberäkning se bilaga 24 – Beräkningar – Sidopanel. För 
styvhetsjämförelse mellan plan yta och vågformad yta, se bilaga 
25 – FEM-analys. För praktiskt styvhetstest se bilaga 26 – Styvhetstest – Sidopanel. 

Figur 9: Bromsar med handtaget 

Figur 10: Sidopanelen med 

vågformad struktur för ökad 

styvhet. 
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6.5 Överrede 
Överredet stabiliserar serveringsvagnens konstruktion och 
fungerar som avställningsyta, för till exempel brickor och 
insert galleys. För att spara på vikt så är översta delen gjord 
efter en strukturerad yta. Ytan är formad likt en sköldpaddas 
skal i en rad sammankopplade pentagoner. Detta gör att 
styvheten ökar, vilket betyder att 30 % besparing på material 
kan göras jämfört med en plan skiva (Dr.Mirtsch u.d.). Se figur 
11.  

Materialet som är strukturerat är aluminium som ingår som 
ett kompositmaterial, med två avrundade ändar för 
applicering av handtag.  För mer information om den 
strukturerade ytan, se bilaga 28 – Strukturerade ytor, 
Dr.Mirtsch.  

Som kärnmaterial används Divinycell HT, från DIAB. Detta kärnmaterial är speciellt anpassad för 
flygindustrin. Materialet är starkt, hårt, och har en lätt vikt. För mer info om Divinycell HT, se bilaga 
27 – Divinycell HT, DIAB.   

Överredet uppfyller framförallt önskemål om låg vikt, design, genomförbarhet.  

6.6 Konstruktionslim 
För att hålla ihop konstruktionen används limmet SikaFast®-5215, som lämpar sig speciellt bra vid 
mekanisk konstruering. Limmet används på serveringsvagnen för att ersätta svetsfogar, skruvar och 
muttrar. Limmet har en draghållfasthet på hela 8-10 N/mm2, vilket gör det starkare än popnitar 
(Nygren, 2008). 

För mer info om SikaFast®-5215, se bilaga 29 – SikaFast, SIKA Sweden. 

Limmet uppfyller framförallt önskemålet om låg vikt och genomförbarhet. 

6.7 Bärande konstruktion och vinkel 
Den bärande konstruktionen, ramen, är gjord i Nanoflex, som är ett efterkalldraget stål, vars typiska 
egenskaper är lätt vikt, starkt, korrosionsbeständigt. Se figur 12. 

Det används fyrkantrör, med godstjockleken 0,5 mm. Samtidigt som 
rören är lätta, uppfyller de även önskemålet om att uppfylla flera 
funktioner.  Genom rören leds nämligen vajrarna, som kontrollerar 
bromssystemet.  

Den del som där Nanoflex–rören monteras ihop, ner till, kallas 
vinkeln. Syftet med denna del är att ta upp de vertikala krafter som 
uppstår när serveringsvagnen förs framåt. Även denna del är gjord i 
ett efterkalldraget hårt material, med begränsad formbarhet, men 
god skär- och svetsbarhet.  

Den bärande konstruktionen uppfyller framförallt önskemålet om låg 
vikt, design. 

För mer information om Nanoflex, se bilaga 30 – Nanoflex, Sandvik Material Technology 

Figur 11: Överrede med handtag 

Figur 12: Ram i Nanoflex 
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6.8 Övriga delar 

6.8.1 Mellanrede 

Denna del har projektgruppen tillverkat själva, men den är snarlik den som Iacobucci S.p.A. använder 

idag. Därför berörs inte komponenten ytterligare.  

6.8.2 Hjul 

Standardhjul från Steinco används. De har precis utvecklad en ny lättviktsvariant för 
serveringsvagnar, kallad serie 825, som projektgruppen valde att använda. 

6.8.3 Dörr 

Standardörr från Iacobucci S.p.A. används. 

6.9 Viktsummering 
Vid summering har projektgruppen använt sig av befintlig serveringsvagn från Iacobucci S.p.A. som 
referens. För komplett data, se bilaga 31 – Viktsummering Trolley Innovation Project. Summering har 
enbart skett på de delar som projektgruppen har utvecklat och som har haft inverkan på de 
innovationer som har utvecklats. 

Den komponent som procentuellt innebär mest viktbesparing är utan tvekan bromssystemet, som 
enbart väger 215 g, vilket motsvarar hela 80 % i viktbesparing jämfört med referens. Den 
strukturerade ytan på sidopanelerna innebär att materialmängden kan minskas jämfört med 
referens. Det är på denna komponent som mest vikt kan sparas. Sidopanelerna väger 6,8 kg, vilket 
innebär 30 % och 2,6 kg i viktbesparing. Till sidopanelen skall dock vägghållare läggas till som väger 
0,7 kg. Vidare innebär nya hjul från Steinco en viktbesparing på 25 % eller 0,66 kg. Limmet som 
ersätter skruvarna gör att vikten kan minskas med hela 70 % jämt emot gamla skruvar och muttrar.  

Projektgruppens summering visar serveringsvagnen kommer att väga upptill 3 kg mindre än referens. 

6.10 Summering av resultat 
Trolley Innovation Project har resulterat i en serveringsvagn som är anpassad efter satta projektmål 
om kund- och användarönskemål. Det nya bromssystemet är mer ergonomiskt, smidigare, samt 
bidrar till än lättare vikt gentemot konkurrerande serveringsvagnar. Genom att strukturera 
sidopanelen och toppen enligt ett mönster som bidrar till ökad styvhet, kan materialmängden och 
vikten minskas. Dessutom sticker designen på serveringsvagnen ut. Uppsatt kravspecifikation är 
därmed uppnådd. 

Vidare har projektgruppen nått huvudmålet och kravspecifikationen om att ha användare och kund i 
fokus, samt att hålla budget- och tidsram. 

Serveringsvagnen som har tagits fram under Trolley Innovation Project kan komma innebära följande 
fördelar:  

Till Iacobucci S.p.A: 

 Ökade marknadsandelar. 

 Inspiration för produktutvecklingsarbetet. 

 Nya affärskontakter/relationer, i och med de samarbeten som projektgruppen har inlett med 
olika företag. 
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Till kund: 

 Viktbesparing (sparar pengar i minskade bränslekostnader). 

 Ergonomisk, lätt att hantera. Bättre arbetssituation. 

 Utmärkande design  

7 Affärssystem 
Här presenteras marknadspotentialen för Trolley Innovation Project. Se en full affärsplan i bilaga 32 – 
Affärsplan 

7.1 Marknaden 
Ett flertal faktorer spelar in när flygbolagen väljer leverantör av serveringsvagn. Kostnad och vikt är 
något som har stor betydelse, men också ergonomi, design och möjligheten att anpassa produkten 
efter kundens önskemål. Serveringsvagnen skiljer sig från tidigare versioner, med ett unikt 
bromsystem, utstickande design, samtidigt som den har låg vikt. 

7.2 Marknadsplan 
Alla världens flygbolag är potentiella kunder till konceptet Trolley Innovation Project. Iacobucci S.p.A. 
distribuerar idag mest serveringsvagnar till Lufthansa, Emirates Airline, American Airlines, Middle 
East Airlines, AirOne-Alitalia, Japan Airlines och All Nippon Airways. Deras största kunder 2008 var 
American Airlines och Emirates Airline.  När den nya serveringsvagnen når Iacobucci S.p.A. kommer 
VD:n för företaget, Angelo Iacobucci, att visa den för flygbolaget Emirates Airline i Dubai, Förenade 
Arabemiraten, för att se deras intresse till den nya serveringsvagnen (Iacobucci 2009). Därefter görs 
verifieringar och tester innan den är klar för leverans. 

7.3 Distribution 
Förhoppningen är att serveringsvagnen som helhet eller delar av den kommer att finnas tillgänglig i 
Iacobucci S.p.A:s sortiment i framtiden. Om det nya bromssystemet får slagkraft på marknaden 
kommer eventuellt licensieringsavtal att skrivas till andra tillverkare.  

7.4 Produktionsprocessen 
Serveringsvagnen kommer att tillverkas på Iacobucci S.p.A. i Italien. Material för sidopaneler beställs 
från Lamera AB, ytbehandling av övre del utförs av Dr.Mirtsch GmbH och Sandvik Material 
Technology kommer att distribuera Nanoflex-rör. För bromssystemet köps vajrar in från närliggande 
leverantör och Lim beställs från SIKA Sverige. I övrigt kommer produktionsprocessen vara som 
tidigare. 

7.5 Ekonomiska planer/kalkyler 
Iacobucci S.p.A:s kunder är beredda att betala så mycket, utöver dagens pris för serveringsvagnar, 
som de sparar årligen i minskade bränslekostnader. Projektgruppens innovationer kan leda till en 
serveringsvagn för flygplan, som väger upptill 3kg mindre än vad Iacobucci S.p.A. kan erbjuda idag. 
Det betyder att priset kan höjas med 300 euro.  Om Iacobucci S.p.A. vill nå en större marknad med 
den nya produkten måste priset hållas något lägre.  
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Iacobucci S.p.A. räknar med att kunna höja priset med 120 euro och samtidigt öka sin försäljning med 
5-10% vid lansering av en serveringsvagn med 
projektgruppens innovationer. 
Investeringskostnaderna för nya maskiner, 
utbildning och patent med mera beräknas bli 
upp till 70’000 Euro. Tillverkningskostnaderna 
kommer att öka något på grund av 
materialval. Iacobucci S.p.A. investerar i en ny 
produkt om det förväntas löna sig efter 2400 
sålda enheter. Se figur 13.  

8 Patent 
Avsnittet behandlar patentmöjligheter på delar av serveringsvagnen. För resultat av 

nyhetsgranskning och sökdata, se bilaga 19 – Resultat av nyhetsgranskning. 

I samråd med ALMI Företagspartner Halland och handledare på Högskolan i Halmstad stod det klart 
att patentmöjligheter eventuellt skulle finnas på delar av serveringsvagnen. Ett system där 
användaren bromsar med händerna och med hjälp av vajrar kan kontrollera alla fyra hjul från två 
ställen, har inte funnits på tidigare varianter.  

Nyhetsgranskning gjordes på databasen espacenet.com, utvecklad av European Patent Organisation, 
med över 60 miljoner patent (Espacenet u.d.).  

Det patent som var mest likt projektgruppens bromssystem var patentnummer DE10206785, som 
gick ut på att föra handtaget uppåt på en barnvagn, och på så sätt spänna vajrar till bromssystemet. 
Detta bromssystem funkar dock inte att manövrera två par hjul med samtidigt, som är ett krav för 
serveringsvagnar. Sammanfattningsvis kan projektgruppen konstatera att det finns goda chanser för 
patent, efter den nyhetsgranskning som har genomförts. 

9 Framtid & Vision 
Nedan nämns kort hur framtidsutsikterna ser ut för projektet. 

Serveringsvagnen som under examensarbetet tagits fram av projektgruppen kommer under år 2009 
att verifieras och utvärderas. Efter samspråk med Iacobucci S.p.A. och projektgruppens övriga 
samarbetspartner står det klart att det finns en hel del potential i de innovationer som har utvecklats 
under Trolley Innovation Project.  

Enligt vad projektgruppen har erfaret så tror Iacobucci S.p.A. och projektets handledare Giulio 
Segneri framförallt på det nya lätta bromssystemet. Patentförhandlingar kommer, efter verifiering 
troligtvis, inledas av Iacobucci S.p.A. under sommaren 2009. Projektgruppens förhoppning är att 
Iacobucci S.p.A. sedan väljer att ställa upp med Trolley Innovation Project under nästa års Crystal 
Cabin Awards i april 2010, som är en internationell tävling för interiörs-innovationer för flygplan. 
Vinnarna i tävlingen får stor uppmärksamhet i branschen, vilket kan leda till att intresset kring 
Iacobucci S.p.A:s produkter ökar och deras marknadsandelar växer. 

Figur 13: Lönsamhetsdiagram 
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När skydd har sökts för de nya innovationerna kan Iacobucci S.p.A. demonstrera serveringsvagnen för 
potentiella köpare. VD:n för Iacobucci S.p.A., Angelo Iacobucci, sade att de närmast kommer visa upp 
den för Emirates Airline i Förenade Arabemiraten. Gillar de idéerna eller konceptet kan de mycket väl 
bli verklighet i framtida serveringsvagnar. 

Det återstår dock en hel del tester och godkännanden innan serveringsvagnen som helhet eller delar 
av den kan appliceras i verkligheten. Enligt vad projektgruppen har erfarit så tar de administrativa 
processerna i branschen oerhört lång tid. Att få ett godkännande av branschen försvåras av ett 
konservativt och enkelriktat tankesätt, som baseras på gamla lagar och bestämmelser.  

Klart är att Trolley Innovation Project öppnat upp nya dörrar och gett inspiration för vidare 
produktutvecklingsarbete. Projektet har även bidragit till nya företagsrelationer och förstärkt gamla. 
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10 Diskussion 
Det nya bromssystemet innebär en rad fördelar gentemot existerande varianter. Det enda nya 
materialet som behövs är vajer och en viss modifierad ramkonstruktion och underrede. Med lite 
anpassning skulle Iacobucci S.p.A. kunna applicera bromssystemet på befintliga serveringsvagnar och 
relativt enkelt spara ca 1 kg per serveringsvagn. Om Iacobucci S.p.A. ser över hela konstruktionen 
finns det även vikt att spara på överrede och sidopanel. Detta genom att använda en strukturerad 
yta, vilket gör att styvheten ökar och materialmängden kan minskas.  

Fortfarande krävs en del vidareutveckling för att sidopanel och överrede ska vara helt certifierad för 
marknaden och passera alla krav. Men prototypen och de tester som har gjorts visar ändå att den 
strukturerade ytan kan bli ett riktigt framgångsrecept för Iacobucci S.p.A. FEM-analysen som 
projektgruppen genomförde visade att den valda radien med specifik plåt var hela tre gånger styvare 
än en plan yta. För att ändå minimera risken för eventuella deformationer i sidopanelen kan en 
mittskena placeras på insidan av serveringsvagnen. En sådan variant finns 
på många av existerande serveringsvagnar för att uppfylla samma syfte. Vid 
studiebesöket på Aircraft Interior Trade Fair i Hamburg, såg projektgruppen 
en smart lösning från Diethelm Keller Aviation Pte Ltd på hur mittskenan 
kan utformas med många små hål för minskad vikt, se figur 14.  

Enligt projektgruppen beräkningar så väger serveringsvagnen som 
utvecklats under Trolley Innovation Project, ca 3 kg mindre än referens. 
Denna summa bygger på beräkningar och optimalfall. Efter verifiering och 
vidareutveckling av komponenter kan denna viktminskning dock öka en 
aning för att produkten skall vara helt färdig för marknaden.  

Besöket på mässan var väldigt givande. Projektgruppen fick prata med en 
rad olika företag inom flygbranschen, som gav allmänna tips för projektet 
och användbar information om flygbranschen. Det amerikanska företaget 
Magnesium Electron Ltd, var särskilt intressant för projektets skull. De är 
världens största tillverkare av magnesium och kämpade hårt för att få det 
lätta materialet godkänt för flygindustrin. Materialet är visserligen nästan 
tre gånger dyrare än aluminium, men samtidigt upptill 35 % lättare. Skulle Magnesium bli godkänt så 
öppnas nya dörrar för hela interiörsbranschen. Materialet lämpar sig bra för konstruktioner, och 
skulle passa bra för t ex underredet. Enligt Sales Manager, Robert A.Hamilton, så förde de 
diskussioner med Airbus om att få materialet godkänt inom ett år. 

Det mest bekymmersamma med flygbranschen är att det finns för mycket krav och definitioner, 
vilket förhindrar lysande innovationer att bli verklighet. Många av dem som ställde upp på mässan i 
Hamburg, visade upp nya uppfinningar för flygindustrin. Vad projektgruppen erfor så handlar det 
mer om att i så hög grad som möjligt om att anpassa sina idéer till marknaden, istället för att 
ifrågasätta varför krav och definitioner finns. Enligt de projektgruppen pratade med, bygger många 
krav på löjligt ställda säkerhetsaspekter som inte har uppdaterats på flera år. Anledningen till att 
Magnesium inte var godkänt för interiör, var att det på 70-talet ansågs för lättantändligt. 
Utvecklingen av legeringar till materialet, har gjort att det idag inte är farligare än något annat. Trots 
detta finns de gamla reglerna kvar. Att driva igenom certifieringsprocesser med exempelvis Airbus, 
tar lång tid och är kostsamt. Detta kan leda till att många innovationer aldrig blir verklighet, vilket 
förhindrar den redan hårt pressade flygindustrin att utvecklas. 

Figur 14: Mittskena av 

Diethelm Keller Aviation 

Pte Ltd 
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13 Bilagor 
Innehållsförteckning för bilagor finnes på sida 6. 

1 Sammanfattning av kravlistor 
Nedanstående text är direkt kopierat från Airbus - Purchaser Technical Specification. 

Airbus - Purchaser Technical Specification 

 The Equipment belongs to Mechanical Galley Inserts. This is moveable 
Equipment which is used in conjunction with airplane food service and which is 
not an integral part of the galley (e.g. trolley, waste trolley, folding trolley, standard 
unit). 
 

 The Equipment shall be a complete unit, ready to be installed in the galley 
structure. 
 

 The equipment shall consist of 
· Case assembly 
· Door assembly(s) including latch 
· Work surface 
· Handgrips 
· Castor wheel system (or alternative) 
· Braking system 
· Dry ice tray (optional) 
· Pull-out table (optional) 
· Interfaces for galley chilled air inlet and outlet ducting (for Air Through Trolleys 
only) 
 

 The maximum standard equipment dimension (mm) shall be : 
- ATLAS full size trolley for 28 full size trays 
1030 x 305 x 810 (H x W x D) 
 

 The Equipment shall be compatible with either or all of the following galley 
refrigeration systems. 
- Air Through 
- Air Over 
- Dry Ice  (Detta valde projektgruppen) 
 

 The acceptable empty mass of the Equipment shall not exceed: 
Full size – 20 kg. 
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2 Kravlista för varje komponent 
Nedanstående text är direkt kopierat från Airbus - Purchaser Technical Specification, samt Aerospace 

Standard AS8056. 

Bromsarna 

 The Equipment shall have a braking system which locks all castor wheels in a 
stationary position. 
 

 The Equipment shall have a lockable braking system to allow transportation and 
manoeuvrability to provide temporary restraint during storage and service. 

 

 
Källa: Aerospace Standard AS8056 
 
 
Dörrarna 

 Full size trolleys shall be provided with a door at each end. 
 
Hjulen 
 

 The equipment shall have a castor wheel (or suitable alternative) system to allow 
transportation and manoeuvrability. 

 The trolley castor system envelope shall not exceed a width of 275mm when the wheels are in 
a forward/aft orientation. 
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Källa: Aerospace Standard AS8056 
 
 
Manövrering 
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3 Konkurrenter 
Vid Aircraft Interior Trade Fair i Hamburg fick 
projektgruppen en bra bild över hur marknaden ser ut och 
vilka konkurrenter det huvudsakligen finns till Trolley 
Innovation Project. Informationen som nämns nedan 
bygger på projektgruppens observationer samt de 
reklamblad som erhållits. Nedan listas de företag som är 
aktiva på marknaden eller strävar efter att etablera sig. 

3.1 Driessen 

Driessens lättviktsmodell Eagle trolley väger beroende på 
egenskaper 14,8-17,9 kg. Serveringsvagnen är inte certifierad ännu. När projektgruppen analyserade 
serveringsvagnen fann de en enkel lösning för att spara vikt. Driessen hade ändrat hyllplanen, så att 
de inte var homogena längs hela väggen. Se figur 15. 

3.2 Aerocat 
Aerocat har utvecklat en serveringsvagn helt i plast. Allt formpressas i ett 
svep, vilket gör att produktionen går snabbt och smidigt. En säljare vid 
montern förklarade att Aerocat ska kunna köpa tillbaka sina 
serveringsvagnar från kund när de har slitits ner. Materialet återvinns sedan 
till nya serveringsvagnar. Detta skulle gå att göra hur många gånger som 
helst. För tillfället var materialet inte certifierat på marknaden, men de 
arbetade för att det skulle bli det. Säljaren hävdade att vikten för full size-
modellen enbart skulle bli runt 15 kg. Se figur 16. 

3.3 Diethelm Keller Aviation Pte Ltd 
Diethelm hävdar att de hade en full size som enbart väger 16-19 kg. Den skulle vara den lättaste 
certifierade serveringsvagnen på marknaden. Diethelm menar att de 
använder något kompositmaterial och att konstruktionen var gjord i ett 
svep. Se figur 17. 

3.4 Norduyn/LSG Sky Chefs 
Dessa använder mindre komponenter på sina vagnar. De har en half-size 
som de hävdar enbart väger 9,9 kg. Denna är dock inte certifierad ännu. De 
använder något slags plastmaterial, som bärande ram.   

3.5 Beijing Tiankeda Aviation Equipment 
Källa:http://www.tkdbj.com/en/index2.html  
Detta företag arbetar inte specifikt med någon lättviktsprodukt för tillfället. 
Enligt hemsidan producerar de 50 000 serveringsvagnar varje år.  

3.6 Alcarts 
Källa:http://alcarts.com/ 
Informationen på deras hemsida är knapphändig. De har utvecklat en half size trolley som väger 18 
kg. Se figur 18. 

Figur 15: Driessen 

Figur 16: Aerocat 

Figur 17: Diethelm Keller 

Aviation Pte Ltd 

http://www.tkdbj.com/en/index2.html
http://alcarts.com/
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3.7 Magnesium Electron Ltd: 
Detta amerikanska företag är världens största leverantör av magnesium. De kämpar för att få 
magnesium godkänt som interiörs-material. Magnesium är mycket lättare än aluminium men cirka 
tre gånger dyrare. Enligt Sales Manager, Robert A.Hamilton, på företaget, visste de inte varför 
materialet inte får användas som interiör ombord. Han menade att reglerna, som förhindrar 
magnesium, är gjorda på 70-talet och att magnesiumet de använde då var brandfarligt. Idag har 
legeringar utvecklats och är inte alls lika farliga längre. Magnesium är upptill 35 % lättare än 
aluminium beroende på legering. Se figur 19. 

 

 

Figur 18: Alcarts Figur 19: Magnesium Electron 

Ltd 
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4 Projektorganisation 
Följande personer och företag/organisationer har på något sätt haft inverkan på projektet och dess 
resultat. Nedan ges även kort information om vad företagen/organisationerna arbetar med. 

Iacobucci S.p.A. – Tillverkar främst interiörsutrustning till flygplan. 

Giulio Segneri – Engineering Manager, Handledare Trolley Innovation Project. 
E-post: gsegneri@iacobuccigroup.com 
Har varit projektgruppens bollplank på Iacobucci S.p.A. Han har varit en värdefull kontakt, som har 
hjälpt projektgruppen med tips, råd, information om marknaden. Giulio har även gett 
projektgruppen nödvändiga kontakter till flygbolag, leverantörer och ständigt gett feedback på idéer.  

Angelo Iacobucci – C.E.O.  
E-post: angelo@iacobuccigroup.com 
Godkände inledningsvis projektet och gav projektgruppen inspirerande feedback på Aircraft Interior 
Trade Fair i Hamburg. 

Högskolan i Halmstad - Högskola 

Hans-Erik Eldermark, Universitetsadjunkt, Handledare Trolley Innovation Project  
E-post: hans-erik.eldemark@hh.se 
Har hjälpt och gett bra feedback för projektgruppen under hela projekttiden. Tips på bra kontakter 
har getts, samt allmän rådgivning. 

Jeanette Gullbrand, Universitetsadjunkt 
E-post: jeanette.gullbrand@hh.se 
Gav projektgruppen feedback och ställde upp som representant när Giulio Segneri besökte 
Högskolan i Halmstad. 

Lars Staaf, Universitetslektor Maskinteknik 
E-post: lars.staaf@hh.se 
Hjälpte projektgruppen allmänt i verkstaden. Gav tips på aluminiumlegeringar. 

Per Andersson, Gästlärare Maskinteknik 
E-post: per.andersson@hh.se 
Gav tips om materialval till olika delar av serveringsvagnen. 

Fredrik Heijel, Verkstad 
E-post:- 
Hjälpte projektgruppen med att svetsa. 

Lamera AB – Tillverkar ett speciellt kompositmaterial som bygger på miljontals små stålfibrer – 
Hybrix. 

Mattias Grufberg, Marknadschef 
E-post: mattias.grufberg@lamera.se 
Har gett projektgruppen feedback angående projektgruppens idéer om hur Hybrix kan användas. 
Varit allmänna tips på företag som kunde kontaktas och vad som behövs tänkas på i branschen.  

mailto:lars.staaf@hh.se
mailto:per.andersson@hh.se
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Anders Axelsson, VD 
E-post: anders.axelsson@lamera.se 
Likaså gett feedback på projektgruppens idéer om Hybrix. Hjälpte projektgruppen med manual för 
hur Hybrix ska bearbetas. 

Magnus Jönsson, Produktionschef 
E-post: magnus.jonsson@lamera.se 
Hjälpte till med leverans av prototypmaterial till projektgruppen och Scanbox AB. 

Sandvik Materials Technology AB - Tillverkare av högförädlade rör-, band- och trådprodukter i 
avancerade rostfria material och speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial 
samt av processanläggningar och sorteringssystem. 

Göran Berglund, Business Development 
E-post: goran.berglund@sandvik.com 
Guidade projektgruppen på Sandvik Materials Technology i Sandviken. Gav projektgruppen allmän 
feedback om projektet och om hur projektgruppen har planerat att använda Nanoflex i projektet. 

Christina Berardi, Marketing & Sales Manager, Sverige 
E-post: christina.berardi@sandvik.com 
Såg till att Nanoflex-rör levererades snabbt och smidigt till projektgruppen. Gav tips på bra och 
slitstarka vajrar projektgruppen kunde använda i bromssystemet. 

Scanbox AB - Utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för transport av kalla och varma 
livsmedel. 
Torbjörn Peltonen, Managing Director 
E-post: tobbe@scanbox.se  
Torbjörn hjälpte projektgruppen inledningsvis, och gav dem rätt person att prata med på företaget 
angående bockning.  

Bert Skoghem, Titel okänd 
E-post: bert.skoghem@oktv.se 
Bert hjälpte projektgruppen med att pressa sidopanelerna enligt det strukturerade mönstret. Detta 
genom att tillverka ett anpassat verktyg. Han var till stor hjälp. 

SIKA Sverige AB – Utvecklar system och lösningar inom bl.a. industriell limning, betongteknik, 
vattentätning. 

Peter Nygren, Försäljning Industri 
E-post: nygren.peter@se.sika.com 
Gav projektgruppen råd om vilket lim som skulle fungera bäst på serveringsvagnen. Levererade 
sedan limmet till Halmstad. 
 
Scandinavian Airlines – Flygbolag baserat i Skandinavium. 

Markus Nilsson, Inköp interiör 
E-post: markus.nilsson@sas.com 
Fick tips om hur ett flygbolag resonerar kring köp av nya serveringsvagnar. Gav allmänna tips på vad 
som efterfrågas och vad man bör fokusera på från deras perspektiv. 

LSG Sky Chefs Sverige AB – Cateringföretag för flygindustrin. 

mailto:tobbe@scanbox.se
mailto:bert.skoghem@oktv.se
mailto:???@sas.com
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Marcus Eduards, Enhetschef 
E-post: marcus.eduards@lsgskychefs.com 
Ordnade med besökstillstånd och fototillstånd på Landvetter Airport. 

Johan Blank, Titel okänd 
E-post: - 
Guidade projektgruppen på LSG Sky Chefs under en hel dag. Han berättade vad de tyckte om 
arbetssituationen och vilka problem det uppstår med befintliga serveringsvagnar. Johan tog även 
projektgruppen med ombord på olika flygplan, så att de fick se hur serveringsvagnarna används där.  

DIAB Sverige AB – Tillverkar kärnmaterialet Divynicell nödvändigt för komposit. 

Christian Karlsson, Säljare 
E-post: christian.karlsson@se.diabgroup.com 
Gav tips på vilket sorts Divynicell som var lämpligast för användning på flygplan. Hjälpte 
projektgruppen att ordna fram gratis prototypmaterial. 

Sterling Airlines – (Före detta) flygbolag baserat i Skandinavium. 

Malin Fredriksson, Josefine Karlsson, Maria Nilsson, flygvärdinnor 
E-post: - 
Gav allmänna tips på hur serveringsvagnar kunde utformas, ur deras perspektiv. 

Aluminiumspecialisten – Säljer aluminium. 

Staffan Bertilsson, VD 
E-post: info@aluminiumspecialisten.se 
Ordnade fram önskad aluminiumplåt, måttad.  

Dr.Mirtsch GmbH – Pressar Hexagon-formade strukturerade ytor för ökad styvhet. 

Michael Mirtsch, Dipl.Ing. 
E-post: mirtsch@ptu.tu-darmstadt.de 
Ordnade fram pressad aluminiumbit, enligt Dr.Mirtsch:s specialformade struktur. 

Doris Anders, Titel okänd 
E-post: dr.mirtschgmbh@onlinehome.de 
Fraktade aluminiumbit till Sverige. 

Helens rör AB – Säljer stålrör. 

Christoffer Hasselström, Titel okänd 
E-post: christoffer.hasselstrom@helens.se 
Hjälpte projektgruppen att välja rätt stålrör, för konstruktion av övergång. 

mailto:marcus.eduards@lsgskychefs.com
mailto:christian.karlsson@se.diabgroup.com
mailto:info@aluminiumspecialisten.se
mailto:mirtsch@ptu.tu-darmstadt.de
mailto:dr.mirtschgmbh@onlinehome.de
mailto:christoffer.hasselstrom@helens.se
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5 GANTT-schema 
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6 Milstolpar 
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7 Budget och budgetutfall 
Siffrorna är angivna i euro, med växelkurs 10,47 SEK=1 euro (2009-05-20). 

 
Budget Spent money Remaining of Budget 

Traveling 
   Fuel 318,05 82,79 226,17 

Train 171,92 381,50 -251,48 

Airplane 611,27 0,00 611,27 

Hotel 114,61 174,53 -79,08 

    Material 477,55 206,88 247,95 

    Tooling 
   FFF/new tools 534,86 1024,10 -601,72 

    Transportation 162,37 103,27 47,76 

Telephone 34,38 34,42 -3,82 

Printing 76,41 40,71 31,23 

Other costs 47,76 50,86 -8,69 

    

    

    Total (Euro) 2500 2099,05 400,5 
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8 Avtal 
Sekretess
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9 Riskanalys Trolley Innovation Project 
Nedan följer en tabell där prioritering och analys kan utläsas för olika aspekter. För att få fram 
mätvärden/risknivå användes en metod där multiplikation sker mellan sannolikheten och 
konsekvensen. Följande graderingsskala användes: 
 
Sannolikhet:   Konsekvens:  Risknivå: 
1 = Mycket låg  1 = Mycket liten  1-4 = Kan accepteras 
2 = Låg  2 = Liten  5-14 = Bör åtgärdas 
3 = Medelstor  3 = Medelstor  15-25 = Åtgärdas snarast 
4 = Stor  4 = Stor 
5 = Mycket stor  5 = Mycket stor  
  

Nr. Risk Sannolikhet Konsekvens Risknivå 

1 Uppdragsgivare sätter stop för 
projektet. 

2 5 10 

2 Beställaren/uppdragsgivaren får 
ej det han vill ha 

1 4 4 

3 Projektgruppens samarbete 
fallerar. 

1 4 4 

4 Medarbetare kan inte jobba 
fullt ut. 

1 4 4 

5 Kommunikation mellan 
uppdragsgivare och 

projektgrupp fallerar 

2 3 6 

6 Marknadsintresset för 
produkten stagnerar. 

3 3 9 

7 Tidsplan för optimistisk 1 3 3 

8 Projektets budget håller ej 2 4 8 

9 Konkurrent lanserar liknande 
produkt innan projektgruppen.  

1 3 3 

10 Underleverantörers kvalité är 
lägre än väntat. 

2 4 8 

11 Underleverantörer levererar ej i 
tid 

2 4 8 

Åtgärder: 
Nr. Åtgärd 

1 Hålla en god, trevlig och kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare. Uppdatera dessa ständigt med senaste info och 
status i projektet. Arbetet har dock anpassats för att kunna drivas i egen regi i fall uppdragsgivare av någon 
anledning skulle dra sig ur. 

2. Vi satte tillsammans upp tydliga mål för projektet inledningsvis. Var fokus skulle ligga och vad som skulle 
prioriteras.  

3. Projektgruppen har arbetat tillsammans tidigare, vilket har fungerat bra. 

4. Projektet skulle förmodligen kunna göras om till ett projekt i mindre skala anpassat för en person ifall någon t ex 
blir sjuk. Ex fokusera på att enbart utveckla en viss komponent på serveringsvagnen.  

5.  För att förhindra detta har en kontinuerlig kontakt via e-post och Skype hållits. Vid tre tillfällen har 
uppdragsgivare/handledare och projektgrupp även träffats personligen.  

6. Rådande finansläge kan göra att marknaden för produkten har avtagit. Att flygbolag ej har råd att köpa in nya 
produkter/komponenter. Dock kan produkten innebära att flygbolagen sparar en hel del pengar, i och med 
minskade bränslekostnader, vilket är ett bra säljargument kanske framförallt vid dåliga tider.  

7. Fastställda tidsplaner följs, kontrolleras och revideras veckovis. 

8. Budgeten är förhållandevis låg för ett sådant här stort projekt. Dock anser projektgruppen att den är lagom. Vid 
kontakt med underleverantörer nämns alltid att projektgruppen består av studenter med en begränsad budget 
varav ett bättre pris i regel ges.  

9. Projektgruppen anser att produkten är så pass unik, att risken för att liknande produkter har lanserats, enbart kan 
bero spionage eller läckage, vilket är föga otroligt. 

10. Projektgruppen har förlitat sig på rekommendationer samt dessutom utformningen av leverantörers hemsidor, 
som till viss del indikerar ett företags trovärdighet.  

11. Projektgruppen har skickat sina beställningar i god tid före projektets slut, för att denna risk ska elimineras.  
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10 Organisation Iacobucci S.p.A 
 

President - Emilio Iacobucci 
C.E.O. – Angelo Iacobucci 
Commercial Director – Maria Rosaria Iacobucci 
Financial Controller – Ivano Mastrogiacomo 
Fabio Carfagna – QA Manager 
Giulio Segneri – Engineering Manager 
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11 SWOT - Iacobucci S.p.A. 
Sammanfattningsvis kan projektgruppen konstatera att Iacobucci S.p.A. är starka på marknaden. 
Giulio Segneri poängterar att deras styrka är erfarenhet, höga kvalité och nära kundkontakt och att 
det är anledningen till att de är så pass stora som de är. Projektgruppen har samma uppfattning kring 
detta efter sammantagna intryck från Aircraft Interior Trade Fair i Hamburg.  

Gällandes svagheter menar Giulio Segneri att de inte tillverkar tillräckligt lätta produkter. Att de är 
sena med marknadstrender. Giulio nämner också att Iacobucci S.p.A:s serveringsvagnar är aningen 
dyrare än sina konkurrenters. Detta p.g.a. att konkurrenterna har större delen av sin verksamhet i 
Asien. Projektgruppen kompletterar med att de upplever att innovationsklimatet på Iacobucci S.p.A. 
kan förbättras, med mer inspirerande och kreativa miljöer. Projektgruppen upplevde också att 
tillverkningen upplevdes onödigt lång och komplicerad. 

Projektgruppen anser att möjligheterna för Iacobucci S.p.A. är dels utveckling av dess svagheter, 
såsom effektivisering av fabrik. Men även att förbättra det de redan är bra på såsom spetskompetens 
inom olika områden, och hitta nya affärsområden för serveringsvagnar.  De direkta hoten är om t ex 
lagarna skulle ändras så att det inte längre är något krav från flygbolag att ha serveringsvagnar. Eller 
om en konkurrent blir dominerande på marknaden och slår ut Iacobucci S.p.A. 

Styrka Svaghet 

Kvalité 
Erfarenhet 
Nära kundkontakt 
Starkt varumärke i branschen 
Spetskompetens 
Hållbarhet 

 

Vikt för produkter 
Sen med marknadstrender  
Innovationsklimat 
Lång och komplicerad tillverkningskedja 
Högt pris 
 

Möjlighet Hot 

Hitta nya användningsområden för 
serveringsvagnar 
Utveckla spetskompetens 
Effektivisera fabrik 

Ändring av lag – Serveringsvagn behövs ej 
Konkurrerande Produkter 
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12 Porters femkraftsmodell 
Källa: http://www.lahcon.se/analytisk-strategi/framemetoder/porters/index.htm 2009-04-16 

 

  

http://www.lahcon.se/analytisk-strategi/framemetoder/porters/index.htm
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13 Veckorapport 

Veckorapport V.12 

Grupp 2 

Peter Ericson 

Nils Steineck 

 

Gjort i veckan 

I verkstan har vi provat bromssystemet med vajrar på den gamla serveringsvagnen –detta för att se att allt 

verkligen fungerar, hur mycket vridkraft som behövs för att bromsa hjulen samt om något skulle bete sig 

annorlunda än vi har räknat med. Slutsatsen var att det kommer att fungera.  

 

Precis som vi trodde kommer man att behöva en hävstång på handtaget för att systemet ska bli ergonomiskt 

för användaren. För att handtaget ska stanna i låst position har vi funderat på att använda oss av magnetism 

och tom i ett stadium där delarna inte är applicerade med precision märker vi att det faktiskt fungerar.  

 

Vi har delat upp vissa ansvarsområden mellan oss inom projektet. 

 

Förberedelser inför FEM-analys har påbörjats vilket inneburit finslipning av CAD-filer samt att vi kontakt 

personal på HH som eventuellt kan hjälpa oss.  

 

Vi har sett till att Iacobucci och Scanbox kommit i kontakt med varandra. 

 

Vi fick tyvärr beskedet att Almi inte kunde sponsra en nyhetsgranskning av bromssystemet då rättigheterna av 

ett eventuellt patent skulle tillfalla Iacobucci 

 

Iacobucci har meddelat att våra beställningar blir försenade ytterligare några veckor. Det ställer till det för vår 

planering angående färdigställande av vagnen då vi velat ha den färdigbyggd innan V.15. Vi har dock kommit 

igång bra med rapporten och kommer inte att behöva lägga lika mycket tid på den under april som vi tidigare 

planerat. 

 

Ett enkelt hårdhetsprov har gjorts för att jämföra hur det bågformade materialet står sig mot en motsvarande 

plan yta. Vi kunde konstatera att bågformat material klarar av hårdare stötar än den plana ytan utan att buckla 

sig. 

 

Planerat: 

FEM-analys, verkstadsarbete, rapportskrivning 

Tid denna vecka: 39h 

Tid totalt: 711 h 

Antal kronor totalt: 7630,50 kr 
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14 Värdematris bromssystem 
Matrisen är uppbyggd efter de värderingar som ligger till grund för Trolley Innovation Project, vilka är 
vikt, ergonomi, genomförbarhet, design, kostnad. Som referens används befintligt bromssystem. 
Sammanfattning av alla idéer finnes efter sammanfattningen. 

Skalan är mellan 1-5.  

Sannolikhet:    
1 = Ingen skillnad eller sämre   
2 = Liten skillnad   
3 = Medelstor skillnad   
4 = Stor skillnad   
5 = Mycket stor skillnad   

Olika idéer Vikt Ergonomi Genomförbarhet Design Kostnad Resultat 

Kombiplint 1 1 3 2 1 6 

Vajerlösning 1 4 2 2 3 4 15 

Cykelbroms 3 4 4 3 1 15 

Vajerlösning 2 4 4 5 4 4 21 

 

Sammanfattning: 

Värdematrisen visade att vajerlösning 2, där handtagen kombineras med bromssystemet var klart 
den bästa lösningen. Vajerlösning 1 bygger på samma princip och har fördelen att det inte krävs lika 
mycket vajer, varav vikten sänks, men att ha donet placerat i mitten på serveringsvagnen är inget 
alternativ. Detta är nödvändigt för att det ska vara lika avstånd beroende på vilken sida av 
serveringsvagnen användaren står. Kombiplinten är utesluten på de flesta punkterna. 
Cykelbromslösningen fallerar på att det krävs en extra spänningsanordning utöver handtagen, vilket 
kommer väga mera. Vajerlösning 2 kräver ingen ny utformning för handtaget, än den som redan 
existerar på befintliga varianter, varav denna lösning är bra ur viktsynpunkt.  

Kombiplint: 

Metoden bygger på samma princip som kombiplintar är uppbyggda, där bromsen fungerar genom att 
sänka hela anordningen till golvnivå. Projektgruppens idé byggde på att höja upp hjulen i hjulhuset 
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och på så sätt skapa friktion mot golvytan. Mekanismen skulle utlösas genom liknande fotpedaler 
som på befintliga varianter. (Bild på kombiplint, källa: www.sport-fritid.nu) 

 
Vajerlösning 1: 

Denna lösning bygger på att använda vajrar och på sätt aktivera en bromspendel som är placerad 
mellan hjulen. Användaren aktiverar bromsen genom att föra ett don, som är placerat överst på 
sidan av serveringsvagnen. Donet är sedan kopplat till en pinne, fastgängad i mitten. Vajrar är 
kopplade, så att de spänns när donet förs framåt. När vajrarna är spända så är bromsen aktiverad.                

 

 

 

 

 

 

Cykelbromslösning: 

Principen bygger på att spänna vajern enligt samma 
metod, som en handbroms för en cykel. Dessa ska vara 
placerade vid varsitt handtag. (Bild på cykelhandbroms, 
källa: www.op.se)   

 

 

Vajerlösning 2: 

Denna lösning bygger på att flytta över att ha bromsen i handtagen. Sekretess.  

 

http://www.sport-fritid.nu/
http://www.op.se/
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15 Konceptlösningar/skisser 
 

15.1 Måste en serveringsvagn användas? 
I början av projektet lät projektgruppen skissa fritt på olika lösningar och alternativ till 
serveringsvagn. Projektgruppen utgick från utförandet. Vad används serveringsvagnen till? Behövs en 
serveringsvagn för att kunna tillfredställa behovet eller finns det andra lösningar och substitut att 
reflektera över?  

En idé som diskuterades var om antalet serveringsvagnar kunde minskas, som åker med i flygplanet.  
”In och ut konceptet” bygger på idén att använda sig av slutna behållare som lätt kan transporteras 
till serveringsvagnen vid behov. När projektgruppen diskuterade idén med Iacobucci S.p.A. fick de 
reda på att Airbus redan höll på med att utveckla en sådan lösning . Det projektet går under namnet 
”Spice galley”. 
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15.2 Ergonomi 
Kan en serveringsvagn göras mer ergonomisk för användarna utan att det påverkar vikten? Till 
vänster: Förslagsskiss på hur hela serveringsvagnen kan höjas för att flygvärdinnorna ska kunna ta 
varor från serveringsvagnen utan att böja sig. Till höger: Samma princip fast enklare, en fjäder gör att 
brickorna stiger allt eftersom användaren tar av det översta lagret på serveringsvagnen. 
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15.3 Överrede 
Hur kan designen på överredet ändras så att det passar in på projektgruppens serveringsvagn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4 Helhetslösningar 
Inför halvtidsredovisningen hade projektgruppen kommit fram till hur serveringsvagnen skulle 
konstrueras i stort. Helhetslösningar gjordes för att ge en god överblick i hur serveringsvagnen kunde 
komma att utformas. 
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16 Problemidentifiering 
Följande problem har projektgruppen erhållit från LSG Sky Chefs på Landvetter, samt flygvärdinnor 
på Sterling AB. 

LSG Sky Chefs 

 Hjul som blir skeva och på sätt omöjliga att styra. 

 Bromsar slits och går ej att använda. 

 Bromsar går ej använda pga. av att de måste använda 
stålhetta på skorna. Får ej plats. 

 Dörrar som ej går att stänga/öppna. 

 Hjul som inte är svängbara åt alla håll. Svårt att styra. 

 Oergonomiskt att sträcka sig efter de innersta brickorna. 
Krokvarianten på brickorna funkar ej. 

 Att det finns för många varianter av brickor, lådor. 
Tar tid att hitta rätt. Inga standarder. 

 Att torrisen som placeras i torris-facket inte fyller sin 
funktion. Problemet är att enbart översta maten blir kall. 
 

Flygvärdinnor på Sterling 

 Hjul krånglar ibland. Är skeva. ”Oerhört irriterande”. 

 Luckan krånglar.  

 Serveringsvagnarna är ibland tunga. Så de går i regel två för 
att underlätta i gångarna. 

 Skorna förstörs när användaren trycker på bromsen, p.g.a. 
utrymmesbrist. 

  Serveringsvagnar med två låsta hjul var väldigt svåra att 
styra. 

 Bromsar är svåra att använda. Händer att användaren 
kommer åt när de går med serveringsvagnarna. De välter 
som följd. 

 
Uppmärksammade problem från projektgruppen 

 Att tomma serveringsvagnar lastas i en del flygplan för att 
hålla serveringsvagnarna på plats. 

 Användare glömmer att låsa dörrar. 

 Att vissa flygvärdinnorna inte vet vad torrishyllan är till för. 
Har kassan där i. 

 Att det inte alltid finns utrymme på vissa serveringsvagnar, 
för applicering av betalningsdosa. 

 Att det finns en eller två speciella vagnar för enbart 
sophantering. Den är alltid ombord på planet. 

 Att det finns väldigt många olika varianter av 
serveringvagnar. Väldigt lite standarder. 
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17 Befintlig vagns viktfördelning 
När serveringsvagnen vägdes så användes en köksvåg, vars noggrannhet kontrollerades genom att 
väga fem olika 1-kilosvikter.     

 
 

Item Description Quantity Weight (g) Total weight 

6 Dry Ice Holder 2 500 1000 

5 Support Assy 1 1439 1439 

5.1 Rails for Dry Ice Holder 4 89 356 

4 Door assembly 2 2365 4730 

4.1 Door bolt 2 431 862 

3 Top Assy 1 1413 1413 

3.1 Handle 2 189 378 

3.2 Frame part 2 330 660 

3.3 Angle 4 51 204 

2 Side Panel (incl.rails) 2 4740 9480 

1 Bottom Assy 1 2709 2709 

1.1 Wheel 4 645 2580 

1.2 Breaking system 1 1210 1210 

 Total   27021 
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18 Befintlig vagns utseende och konstruktion 
Nedan sammanfattas hur dagens serveringsvagnar från Iacobucci S.p.A. är uppbyggda. 
Serveringsvagnen som har undersökts är av storleken full-size. Denna serveringsvagn har 
projektgruppen delvis utgått ifrån när problemidentifiering 
genomförts.  

Befintliga serveringsvagnar består av fyra, helt roterbara, hjul med ett 
bromssystem som aktiveras på samtliga hjul samtidigt. Bromssystemet 
styrs med hjälp av en röd och grön fotpedal och två parallella skenor 
som löper under serveringsvagnen. Dessa roterar bromspendeln när 
fotpedal trycks ner. Se figur 20. 

Underredet på vagnen är gjort i aluminium med en förstärkningsram 
runt om.  

Sidopanelerna är gjorda i komposit, med Divynicell som kärna och 
aluminium som sandwichmaterial. Hyllplanen på insidan fungerar som 
ena sandwichmaterialet. 

Ett mellanrede finns för applicering av torrisbehållare.  

Ett kylningssystem, i detta fall ett som bygger på torris. Torrisen 
placeras i två lådor, som kan tas bort helt från vagnen. Ytan används 
även som extra avställningsyta och ”myntlåda”. 

Den översta delen på vagnen är en plan avställningsyta. Det finns 
handtag på båda kortsidorna. 

Sidopanelen är idag tillverkad av komposit, med hyllplanen på insidan. 

 

Figur 20: Befintligt 

bromssystem på Iacobucci 

S.p.A:s serveringsvagnar. 
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19 Resultat av nyhetsgranskning 
Nyhetsgranskningen är genomförd av studenterna själva, på databasen www.se.espacenet.com. 

Projektgruppen fann två patent som är snarlika projektgruppens idé om hur bromssystemet kopplas. 

 

Följande resultat gavs beroende på sökning: 

 

”catering trolley brake” 

EP0353522 - RODEHAU ROLF GMBH & CO KG 

Mer information: 

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0353522A2&KC=A2&FT=D&date=199

00207&DB=EPODOC&locale=se_SE  

Visar ett bromssystem som är väldigt likt de som de flesta serveringsvagnar i dag använder sig av, 

med två bromspedaler, en grön och en röd på båda kortsidorna. Dessa är sammankopplade med två 

skenor för att reagera samtidigt på alla fyra hjul. 

 

”brake trolley” 

GB2328495 - APEX MEDICAL CORP 

Mer info: 

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GB&NR=2328495A&KC=A&FT=D&date=1999

0224&DB=EPODOC&locale=se_SE  

Ett system som bygger på att dra i vajern för rullatorer, likt en cykelbroms, varav denna rörelse gör 

att bromsen slår på. 

 

”brake handle trolley” 

DE202005005823 - GABRIEL TRANSPORTGERAETE GMBH 

Mer info: 

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?adjacent=true&KC=U1&date=20050714&NR=202

005005823U1&DB=EPODOC&locale=se_SE&CC=DE&FT=D  

Ett system som är snarlikt projektgruppens. Bygger på att trycka handtaget framåt. Dock är systemet 

enbart kopplat på bakre hjulen, samt med hjälp av skenor. 

 

DE10206785 - PUTZ FRANZ JOSEF 

Mer info: 

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=DE&NR=10206785A1&KC=A1&FT=D&date=2

0031030&DB=EPODOC&locale=se_SE  

Ett bromssystem som bygger på att föra en del till handtaget uppåt. Denna del är kopplad till vajrar 

som i sin tur är kopplade till bromsarna. Även detta är ett snarlikt system, men vajrarna spänns inte 

på samma sätt, som projektgruppens idé.  

http://www.se.espacenet.com/
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0353522A2&KC=A2&FT=D&date=19900207&DB=EPODOC&locale=se_SE
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0353522A2&KC=A2&FT=D&date=19900207&DB=EPODOC&locale=se_SE
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GB&NR=2328495A&KC=A&FT=D&date=19990224&DB=EPODOC&locale=se_SE
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GB&NR=2328495A&KC=A&FT=D&date=19990224&DB=EPODOC&locale=se_SE
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?adjacent=true&KC=U1&date=20050714&NR=202005005823U1&DB=EPODOC&locale=se_SE&CC=DE&FT=D
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?adjacent=true&KC=U1&date=20050714&NR=202005005823U1&DB=EPODOC&locale=se_SE&CC=DE&FT=D
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=DE&NR=10206785A1&KC=A1&FT=D&date=20031030&DB=EPODOC&locale=se_SE
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=DE&NR=10206785A1&KC=A1&FT=D&date=20031030&DB=EPODOC&locale=se_SE
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20 Ritning 
För övriga ritningar, se bifogad cd-skiva.  
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21 Bromssystem 
Prototyptillverkning 

En prototyp med vajersystemet gjordes i trä för att se om principen fungerade i verkligheten. 
Resultatet var lyckat. 

Sekretess
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22  Tillverkning av sidopanel 
Bert Skoghem och Peter Johansson på Scanbox AB har hjälpt projektgruppen med att tillverka ett 
verktyg, samt pressa plåt efter struktur. Se figur 22. För fullskalemodellen av serveringsvagnen har 
ett verktyg i ek gjorts, se figur 21. För att få till hyllplanen användes en 2 mm tjock stålskena, som 
pressade ner mot plåten mellan bågarna. 

Pressen som Scanbox använde klarar upp till 410 ton. För att pressa Hybrix av typ ”202”, krävdes ca.8 
ton. Motsvarande siffra för den tjockare plåten ”203” var 12-15 ton. 

Skall en liknande plåt massproduceras kommer ett klaffverktyg att tillverkas, som underlättar 
pressningen. Detta görs vanligen i järn. 

Att tillverka ett sådant verktyg skulle kosta ca.300 000 kr. 

 

Figur 22: Bert Skoghem och Peter Johansson på 

Scanbox pressar sidopanel. 

Figur 21: Verktyg tillverkat i ek. 
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23 Hybrix, Lamera AB 
Följande text är hämtad från Lamera AB:s, hemsida. 

Källa: www.lamera.se  

“Hybrix™ is a very thin (1 - 2 mm) stainless steel micro-sandwich that is strong, formable, light and 

(depending on the version) weighs between 1.5 - 3.9 kg/m2 . The material is hollow and contains air 

and millions of microscopic steel fibres that bind the surfaces together. The unique structure of the 

individual steel fibres makes the material strong and light, yet very formable using a conventional 

metal press or hydro forming tools. Unlike conventional lightweight sandwich materials, Hybrix™ can 

be shaped into compound curves, such as organic forms or the shape of a moulded briefcase. The 

look, feel and behaviour of Hybrix™ are very similar to conventional stainless steel sheet, but it weighs 

less than half as much. 

Save weight 

Although you can expect a weight reduction of at least 50% when substituting conventional stainless 

steel parts for Hybrix™, the opportunity to substitute aluminium is also very attractive. With a surface 

weight down to 1500g/m2, stainless steel Hybrix™ provides an attractive weight saving opportunity 

even when substituting aluminium parts. 

    By substituting aluminium for stainless Hybrix™ you can enjoy weight saving while at the same time 

adding values through the surface properties of stainless steel.” 

 
 

http://www.lamera.se/
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24 Beräkningar - Sidopanel 
Nedan beskrivs hur uträkningen av optimalast radie till sidopanelen gjordes, beroende på tjocklek av 
vägg. 
  
L = avstånd mellan hyllplan 
h = väggens bredd 
W= sidopanelens totala vikt 

 

 

 

 

 

Length of arc =   

 

Radius = 

 

Plane:    Formed: 

 

 

 

 

 

 

Volume = abc              Volume = a(length of arc)d 

d = Volume/(a*(length of arc)) 

d is less than c and “length of arc” is bigger than b (same volume) 

2rv

360

Length of arc = 
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Calculation of weight (if Hybrix 202 is used): 

W=  

 

With radius undefined: 

W=  
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25 FEM-analys 
En Fem-analys har upprättats för att jämföra sidopanelens deformation vid en viss påfrestning 

beroende på om materialet är bågformat eller inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
I analysen jämförs en del av sidopanelen (12 båglängder), se figur 24, på projektets serveringsvagn 
med motsvarande del om sidopanelen istället varit plan, se figur 23. Materialet som har valts för 
testet är stål. 

Fem-analysen har utgått från samma volym på bågformad och plan sidopanel. Den del som är 
starkast kommer att deformeras minst vid en viss påfrestning. Då höjden och bredden är samma, 
meddans det går åt mer material för att forma bågar, kommer den plana sidopanelen vara tjockare. 

Beräkning av tjocklek 1. 

Den bågformade sidopanelen är 1,2mm tjock. 717,4mm hög 
och 719mm bred. För att räkna ut volymen måste båglängden 
definieras. 

h = 10 

L = 55 

Formel för båglängd =  

r   =  

2rv

360

Figur 24: Del av bågformad 

sidopanel 

Figur 23: Del av plan sidopanel 
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Båglängd =   

 

 

Varje båglängd kan utifrån detta definieras till 59,7mm. 

Med 12 båglängder samt hyllplan blir den totala arean av material som går åt: 
((12*59,7+11(9,5+2,6))*719 = 610963mm^2 

Volymen blir således: 610963*1,2 = 7333156 mm^3 

Den plana sidopanelens volym: 

 

 

 

a = 717,4 

b = 719 

 

 

Volym = abc  

För att räkna ut den plana sidopanelens tjocklek divideras den uträknade volymen med a*b 

c = tjocklek = 73331556/(717,4*719) = 1,42mm 

Beräkning av tjocklek 2. 

Då den plana sidopanelen saknar sidopaneler (och alltså kommer att kräva mer material för dessa) 
görs även en analys där materialet som används för detta ändamål i den bågformade sidopanelen 
inte läggs till den plana. 

Formeln för att räkna ut volymen ändras då. 

Tjocklek 1. ((12*59,7+11(9,5+2,6))*719*1,2  = 733156mm^3 

Tjocklek 2. ((12*59,7+(11*5))*719*1,2  = 665771mm^3   

Tjockleken på den plana sidopanelen blir då 1,29mm 
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Fem-analys 

I analysen fördelas ett jämnt tryck på 10’000 N över sidopanelerna. Den delen som deformeras minst 
antas som starkast. 

Bågformad sidopanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påfrestning                                                   Deformering             Deformering i mm 

 

Plan sidopanel med tjocklek 1,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påfrestning          Deformation                                                       Deformation i mm 
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Plan sidopanel med tjocklek 1,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påfrestning                                   Deformation   Deformation i mm 

Resultat 

Den bågformade sidopanelen har 3,2 gånger mindre deformation än den plana sidopanelen med 
tjocklek 1,42mm och 3,3 gånger mindre deformation är den plana sidopanelen med tjocklek 1,29. 
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26 Styvhetstest - sidopanel 
 
Syfte 
Att se om den vågformade ytan innebär en bättre motståndskraft för punktkrafter.  

Testets utförande 
Montering av testdel, se figur 25, i horisontellt läge mellan två bord. Kontaktytan på borden 
motsvarar samma kontaktyta som väggen kommer ha mot ramen. Tejp fästes på sidorna av testdel 
för att hålla den på plats.  

Den del, se bild, som släpptes mot ytan släpptes från 100 cm höjd, rakt vertikalt mot format yta resp. 
mot plan yta. Se figur 26. Potentiella energin vid nedslag:  

m = 0,323 g 
g = 9,82 m/s2 
h = 1 m 
W = mgh = 3,17 J 

Det gjordes lika många test på den plana resp. den vågformade ytan. 

 

 

 

 

Figur 26: Del som släpptes mot testdel 

Resultat: 

Efter att ha släppt testdonet ett antal gånger kunde projektgruppen konstatera att inbucklingarna, 
var betydligt mindre utmärkande vid bågformad yta, se figur 28, jämfört med plan yta, se figur 27. 
Detta tyder på att den formade ytan är styvare än den plana ytan.  

 

      

 

 

Figur 25: Testdel monterad på bord 

Figur 28: Buckla på vågformad yta. Figur 27: Buckla på plan yta. 
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27 Divynicell HT, DIAB 
Följande text är hämtad från DIAB:s hemsida. 

Källa: http://www.diabgroup.com/europe/products/e_divinycell_ht.html 

Divinycell HT was developed for use with aerospace grade prepregs for both 
interior and exterior use. Recently Divinycell HT polymer foam material was 
extensively upgraded and is a worthy successor to the original HT. 
 
Divinycell HT sets new standards in terms of performance and processability 
and is suitable for a very wide range of structural and non-structural 
applications. Furthermore it is non-hygroscopic, has a reduced environmental 
impact, superior damage/impact performance and improved dielectric 
properties. 

It is available in the following densities: 65, 80, 100, 130 kg/cub. m. 

Standard & Special Finishing 
Divinycell HT sandwich core can be supplied with a wide range of finishes to 
facilitate installation, enhance component quality and to meet specific 
process requirements. These include grid-scored, double cut and 'infusion' 
grooved/perforated forms. 

Ready-Made Kits 
For those involved in series production, Divinycell HT can be supplied in ready-
made construction kits where each piece is pre-cut, shaped as necessary and 
numbered to fit exactly into its designated place in the mold. This 
substantially reduces build times, saves labor costs, improves quality and cuts 
waste 

 

 

http://www.diabgroup.com/europe/products/e_divinycell_ht.html
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28 Strukturerade ytor, Dr.Mirtsch 
Följande text är hämtad från Dr.Mirtsch reklamblad om strukturerade ytor. 
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29 SikaFast, SIKA Sweden 
Följande text är hämtad från SIKA Swedens hemsida. 

Källa: http://www.sika.se/sikafast-5215_.asp?pageLayout=1&  

Beskrivning 
SikaFast®-5215 är ett snabbhärdande, flexibelt tvåkomponentslim. Det är baserat på ADP, Sikas 
polymerteknologi sprungen ur akrylat-teknologin. I ohärdat tillstånd är SikaFast®-5215 ett pastöst, stabilt, ej 
brandfarligt material som tillåter enkel och precis applicering. SikaFast®-5215 produceras i enlighet med 
kvalitetssäkrings respektive miljöledningssystemcertifierade enligt ISO 9001/14001. 
 
Produktfördelar 
– hållfasthetsutveckling inom några få minuter efter applicering 
– Adhesion på en mängd olika metaller, plaster och även glas utan, eller med endast mycket enkel, 
förbehandling. 
– Hög styrka 
– Fogfyllande, tillåter toleranser (upp till 3 mm) 
– Flexibelt 
– Vibrationsdämpande 
– Lösningsmedels- och syrafri 
– Enkel hantering 
– Svag lukt 
– Godkänd enl. NSF R2 (tillfällig kontakt med livsmedel) 

 
Applikationsområden 
ADP-teknologin erbjuder en ny generation av snabbhärdande, flexibla limmer utvecklade för att ersätta svetsning, 
nitning, stukning och andra mekaniska sammanfogningsteknologier. SikaFast®-5215 är lämplig för höghållfast 
sammanfogning i täckta fogar mellan olika typer av material inklusive lack, plast 
mm.

 

http://www.sika.se/sikafast-5215_.asp?pageLayout=1&
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30 Nanoflex, Sandvik Material Technology 
Följande text är hämtad från Sandvik Material Technology:s hemsida. 

Källa: http://www.smt.sandvik.com/nanoflex 

Introduction 
Sandvik NanoflexTM is an ultra high-strength material with a combined good corrosion resistance. By a simple heat 
treatment after cold deformation, extremely high tensile strength levels in combination with a good toughness are obtained. 
Because the heat treatment is made at a low temperature,dimensions are perfectly maintained. In the as-delivered 
condition, Sandvik Nanoflex displays excellent forming properties. 
 
The exceptional strength and toughness of Sandvik Nanoflex enables thin material to be used leading to a reduced weight. 
For certain applications Sandvik Nanoflex can, with remained strength and stiffness, reduce the weight compared to 
titanium or aluminum. The good corrosion and wear resistance of Sandvik Nanoflex keeps life-cycle costs low. Attractive or 
wear resistant surfaces can be achieved by various treatments. 
 
General properties 
Excellent mechanical strength and toughness 
Good corrosion resistance 
Good formability and excellent dimensional stability after heat treatment 
Good wear resistance 
 
Mechanical properties 
As the true values depend on product form and production route, the exact value for a specific product or application must 
be determined in each case. Please contact Sandvik for more information.  
 
Examples of strength values for the heat treated condition are shown below. Higher strength is achievable, e.g. up to 3000 
MPa for wire. 
 
Tensile strength  Rm 1700 MPa 2000 MPa 
Yield strength   Rp0.2 1500 MPa 1800 MPa 
Elongation    8% 6% 
Hardness    450 to 650 Hv10, about 45 to 58 HRC 
Toughness    Impact strength (Charpy V) min. 27 J at –20oC 
 
Corrosion resistance 
Sandvik Nanoflex has better corrosion resistance in aqueous solutions than ordinary stainless steels, like ASTM 304. 
 
Thermal expansion 
The coefficient of thermal expansion of Sandvik Nanoflex is about 10% lower than carbon steel and more than 30% lower 
than a stainless steel, such as ASTM type 304L. 
 
Forming and machining 
Sandvik Nanoflex is bendable to tight radii. It is also suitable for common machining operations such as cutting, turning and 
grinding. Machining data can be given on request. 
 
Welding 
Sandvik Nanoflex has good welding properties when using common welding methods. The strength level of the material is, 
however, reduced at the weld and this should be allowed for in design. 
 
Forms of supply 
Sandvik Nanoflex is supplied as wire, strip, bar and tube, also very fine dimensions of close tolerances. 

http://www.smt.sandvik.com/nanoflex
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31 Viktsummering - Trolley Innovation Project 
Nedan summeras de delar som har utvecklats under Trolley Innovation Project. De delar som inte har 
någon inverkan på de innovationer som har utvecklats summeras ej. Vikter ges i gram. 

Komponent Vikt (Trolley 

Innovation Project) 

Vikt Iacobucci 

S.p.A:s 

serveringsvagn 

Skillnad mot referens 

Bromssystem4 215 1210 -995 

Sidopanel 7500 9480 -1980 

Överrede 1305 1430 -125 

Lim 50 180 -130 

Bärande konstruktion 1600 720 +880 

Hjul (4 st) 1920 2580 -660 

Handtag (2st) 400 378 +22 

Bromskloss (4 st) 68 60 -8 

Summering:   -2996 

                                                           
4
 Vajer, bromspendel 
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32 Affärsplan 
Idag kostar tillverkningen/serveringsvagn runt 400 euro och Iacobucci S.p.A. får in ungefär 450 Euro 
för varje såld serveringsvagn vilket ger en vinst på 50 euro/såld enhet. Iacobucci S.p.A. säljer årligen 
15-20 000 serveringsvagnar. Flygbolagen är beredda att betala lika mycket utöver ordinarie pris för 
produkter som de på ett år sparar in på minskade bränslekostnader. För varje kilo mindre sparar de 
94 euro/per år. Se figur 29. (Iacobucci 2009) 

Projektgruppens innovationer kan minska vikten på Iacobucci S.p.A:s  serveringsvagnar med upp till 
3kg. Företaget kommer då att öka priset till nuvarande kunder med 300 euro. Ergonomi och design 
väger också in i priset. Om Iacobucci S.p.A. ska kunna nå ut till fler kunder och öka antalet sålda 
enheter med cirka 10 % kan inte priset höjas mer än 120 euro. Iacobucci S.p.A. förväntar då en 
försäljning på runt 16500 serveringsvagnar årligen. (Iacobucci 2009). För varje kilo som  

Trolley innovation projekt har kommit fram till att tillverkningskostnaderna kommer att öka något vid 
produktion av serveringsvagnen utvecklad under Trolley Innovation Project. Materialet till den nya 
serveringsvagnen blir dyrare än tidigare och vissa investeringskostnader kommer behöva göras. En 
maskin för att formpressa sidopanelerna i större skala behöver tillverkas, liksom patent och 
licensieringskostnader . Vissa monteringsmoment ändras vilket kräver utbildning och inlärning av 
företagets personal. Monteringstiden kommer efter utbildning att vara samma som tidigare 
produktion, möjligtvis något snabbare då projektgruppen har eftersträvat att minska antalet 
komponenter i den nya produkten. 

Ungefärlig tillverkningskostnad 
idag/serveringsvagn: 
Material: 180 euro 
Montering och andra kostnader: 220 euro 
Summa: 400 euro 

Ungefärlig intäkt idag/serveringsvagn: 
450 euro  

Tillverkningskostnad för serveringsvagn 
utvecklad under Trolley Innovation Project: 
Investeringskostnader: 
Patent: 20 000 euro 
Maskin för formpressning av sidopaneler: 30 000 euro 
Utbildning/inlärning av personal: 5 000 euro 
Tester/Licensiering: 15 000 euro 
Summa: 70’000 euro 

Materialkostnader nya material 
Hybrix: 89 euro/m2 (för 2.02 Hybrix) 
Nanoflex: 10 euro/m (300-400 kr/kg) 
Lim från SIKA: 143 euro/kg 
Divynicell: 7 euro/ m2 
  

Figur 29: Pengar flygbolagen sparar i minskade 

bränslekostnader per år, i relation till minskad vikt. 
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Materialkostnader/ny serveringsvagn (euro) 
sidopaneler:  120 
ramstruktur:  49 
Dörrar:  40 (2x20) 
Hjul: 32 (4x8) 
Divynicell: 2 
Bottenplatta:  45 
Lim:   20 
Övriga delar: 10 
Summa: 320 
 

Montering och andra kostnader/ny serveringsvagn (euro)  
Summa: 220 

Total kostnad tillverkning av ny serveringsvagn (euro) 
Summa: 540 

Ungefärlig intäkt ny serveringsvagn (euro) 
Totalt: 615 


