
1 af 109 
 

    

Fleksibilitet i Port Safetys LifeLadder 

   2. semester – forår 2022 

Eksamensgruppenr.:  

S2224791088  

Projekttitel:  

Fleksibilitet i Port Safetys LifeLadder 

Gruppens medlemmer:   

Alexander Falck Kreinert Valentin - afkv@ruc.dk  

Casper Toft Laursen – caspertl@ruc.dk 

Katrine Hasselberg Jensen - hasselberg@ruc.dk  

Magnus Munch Nielsen Sørensen - mmns@ruc.dk  

Oliver Schwærter - schwaerter@ruc.dk  

Tobias Hjelm Stærk Hansen - thsh@ruc.dk  

Vejleder:   

Matthew Jon Spaniol - matt@ruc.dk  

Hold:  

HumTek - Hold A  

Dato:  

1. juni 2022  



2 af 109 
 

Abstract 

 

This report attempts to solve the issue of the vulnerability in Port Safety´s product, 

LifeLadder. It does so, by designing an artefact which adds flexibility to a specific part of the 

modular system of LifeLadder, that part being the spacer. The report documents the process 

of analysing the problem, designing the solution, and testing the solution. The analysis is 

done using the theory of TRIN. With an adequate understanding of the problem, the design 

process can begin. This project is done based on the methods of iterative design and rapid 

prototyping. To evaluate on the design and solution, an extensive testing phase is initiated.  

The project begins with an attempt to design a radical solution but ends up deciding that an 

incremental solution is desirable. When working with an incremental solution, the focus 

shifts from the shape of the design to the material of the design. This is done since the 

solutions simply become a re-design of the materials used in the spacer. In the end the 

report concludes, based on the testing phase, that even though the solution does improve 

the flexibility of LifeLadder, it’s not enough to solve critical issues of vulnerability. It is 

therefore suggested that there is a basis for a similar design implemented on a different 

part of the LifeLadder and that a further study in the choice of material would be    
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Introduktion 
 

Indledning  

 

Denne rapport ønsker at arbejde med et løsningsforslag og et produkt, som potentielt set 

kunne være med til at redde menneskeliv. Projektgruppen bag denne rapport, har indvilliget 

i et samarbejde med virksomheden Port Safety, og vil igennem dette samarbejde, 

undersøge Port Safetys produkt ”LifeLadder”. LifeLadder er en redningsstige designet til 

brug ved havnekajer, og der arbejdes for at øge elasticiteten, og fleksibiliteten i stigen, for 

på denne måde at løse problematikken vedrørende stigens holdbarhed under forskellige 

forhold, hvor den sættes ud af drift.  

Gruppen vil arbejde med en optimering af Port Safetys LifeLadder, med et formål om at øge 

dens holdbarhed, så stigen kan være mere funktionsdygtig i mere alsidige klimaer, og under 

generelle omstændigheder. Ved at opnå denne øgede funktionsdygtighed, vil stigen 

forhåbentligt kunne implementeres på flere havne i alle verdensdele, og på denne måde i 

højere grad, betyde en større sikkerhed ved færden på havnene.  

Rapporten vil bruge en TRIN-analyse af Port Safetys LifeLadder til at analysere artefaktet og 

derfra problematikken, og herefter beskrive udviklingen af design- og løsningsforslag. 

Rapporten vil afslutningsvis diskutere testresultater af løsningsforslaget styrker og 

svagheder, for overordnet set at konkludere på rapportens problemformulering, og den 

stillede opgave.  

 

Problemformulering 

 

For at forsøge at løse dette ovenstående problem med LifeLadder, har projektgruppen 

udarbejdet følgende problemformulering; Hvordan fleksibiliteten af den frithængende del 

på Port Safetys LifeLadder, kan øges? 
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Strategi for besvarelse af problemformulering 

 

Det første trin i processen for at besvare problemformuleringen er at finde frem til 

svaghederne ved Port Safetys LifeLadder. For at gøre dette, vil projektgruppen foretage en 

TRIN-analyse af udvalgte trin, for at finde frem til hvordan at stigen er opbygget og hvilke 

konsekvenser der opstår af denne opbygning. Med det på plads, så kan designløsninger 

undersøges. For netop på baggrund af gruppens analyse vil gruppen danne designforslag til 

løsningsforslaget, og vurdere styrker og svagheder ved disse designforslag. En stor del af 

designet er at undersøge hvilke materialer som der er mest optimale for løsningsforslaget.  

For at finde frem til det mest optimale materiale til løsningsforslaget, vil gruppen udvikle 

forskellige prototyper af spaceren, og derved afprøve forskellige materialer. De forskellige 

materialer vil blive afprøvet ved at opsætte en række stresstests. Gennem det kan det 

vurderes om LifeLadder er blevet mere eller mindre fleksibel. Afslutningsvist vil 

testresultaterne, og antagelserne i rapporten blive diskuteret. 

Det vurderes at gennemføres denne proces, så vil problemformuleringen være besvaret 

fyldestgørende.  

 

Begrebsafklaring  

 

I dette afsnit, vil gruppen gennemgå definitionerne på nogen essentielle begreber der vil 

fremgå i rapporten, dette vil være med til at give læseren den bedst mulige forståelse for 

rapporten og dets indhold. 

- FabLab  

o FabLab er et multifunktionelt værksted som gruppen har brugt til at fremstille 

prototyper samt teste designforslagene. Gennem FabLab har gruppen haft 

adgang til diverse maskiner og redskaber, samt mulighed for vejledning 

omkring materiale og testforsøg. FabLab har flere placeringer i verden, dog 

har gruppen kun gjort sig brug af dem der befinder sig, på Roskilde 

Universitet Campus.  
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- Back Hang Climb 

o Dette er en effekt der kommer til stede, ved at stigen står i en løs hængende 

position. Her bliver tyngdepunktet trukket væk fra stigen af tyngdekraften. 

Denne effekt gør det langt hårdere for brugeren at bevæge sig op ad stigen, 

og i sidste ende gøre det så svært, at det ikke muligt at komme ordentligt op 

fra vandet. Det er dette, gruppen ønsker at modarbejde.  

 

- Designforslag  

o Et forslag på et design til designopgaven. Designforslagene består af de 

løbende iterationer. Dette skal gøre det nemmere for gruppen at undersøge, 

hvilke design der bedst muligt kan være med til at løse LifeLadders 

nuværende udfordringer.  

 

- Løsningsforslag  

o Den sidste iteration og det endelige designforslag til problemstillingen, som 

er stillet af Port Safety.  

 

- 3D – printning  

o En 3D-printer er en maskine der kan printe i 3 dimensioner ved brug af 

materialer som f.eks. gummi og plastik.  

 

- Problemanalyse  

o En analyse, hvorvidt et problem er reelt stillet, og hvorvidt dette er det 

endelige problem, som gruppen skal løse.  
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- Radikalt design  

o En design metode hvor at man ændrer en stor del af det forhenværende 

design. Samlingsløsningen er f.eks. et radikalt design.  

 

- Incremental design 

o En design metode hvor at man ændrer en lille del af det forhenværende 

design. Løsningsforslaget er f.eks. et incremental design.  

 

Afgrænsning  

 

Gruppen har igennem rapporten valgt at lave en afgrænsning, da opgaven ellers vil blive for 

omstændig. Der vil ikke blive undersøgt følgende i rapporten: 1) Port Safetys lysmodul; vil 

ikke blive undersøgt da det designmæssige arbejde, handler om en forøgelse af fleksibilitet i 

stigemodulerne, hvilket ikke omhandler lysmodulet. 2) Teorier om plastik og gummi; vil ikke 

blive undersøgt da det bliver for teknisk. Der vil i stedet blive lavet en overordnet forklaring 

af den valgte type plastik og gummi, men uden den teoretiske viden bag denne. 3) TRIN-

modellen; bliver inddraget senere i opgaven men trin 4, 5 og 6 ville ikke blive undersøgt. 

Dette skyldes at gruppen ikke ser noget relevant viden komme ud af de 3 trin, og har derfor 

fravalgt dem. Mere specifikt vil gruppen ikke kunne benytte trin 4, da der her bliver 

undersøgt det teknologiske system, og da gruppen ikke fokuserer på hele stigen, men 

derimod et modul/spacer vil dette trin ikke blive benyttet. Trin 5 og 6 omhandler modeller 

af systemet samt barriere. Da vi ikke ville kunne lave en relevant model, eller har med en 

innovativ teknologi at gøre vil begge trin ikke bliver undersøgt. 4) Komplekse matematiske 

beregninger; vil ikke blive benyttet da det gør opgaven for teknisk, og fjerner fokus fra 

designet. Fokus vil forblive på designet af prototypen, og ikke det matematiske bag 

problemet. Der vil blive lavet simple regnestykker for at udregne tryk, men intet mere 

omfattende. 5) Aktøranalyse; vil ikke blive benyttet da dette ikke er relevant for designet. 

Hvis gruppen kiggede på aktørerne, vil fokus blive fjernet fra designet. 6) Der vil ikke blive 

testet 1:1; da den givne problemstilling om opstået knæk på stigen i Oslo, hvor at isen har 

frosset sig fast og vredet stigen, grundet vejrforholdene. Gruppen har foretaget udvikling og 
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tests i maj måned, og har derfor ikke har haft mulighed for at teste den, da der ikke er is i 

havnen. Da projektet kun er over et semester, har projektgruppen været tidsbegrænset ift. 

at finde på en løsning på Port Safetys case og derefter teste løsningen. Gruppen har ikke 

haft tiden til at kunne teste den ved en dansk havn. Vores prototype er blevet testet i 

samarbejde med FabLab på RUC. Der har vi testet vores løsningsforslag med det formål at 

teste prototypens fleksibilitet. Optimalt set havde testen taget udgangspunkt i casen fra 

Oslo, med sammenlignelige forhold, hvilke desværre ikke har kunnet udføres med 

projektets korte tidsramme. 7) Der vil ikke blive udført en problemanalyse; da gruppen har 

præsumere at problemet er faktuelt. Dette skyldes at problemet er givet af Port Safety, som 

har et dybdegående indblik i problemet.   

 

Baggrund 

 

Hvert år drukner personer i danske havne i forbindelse med ulykker. I perioden fra 2001 til 

2018 døde 174 personer i forbindelse med drukneulykker (Møller & Laursen, 2020, s. 13). 

Mange af disse ulykker kunne være blevet forhindret, og liv kunne på denne måde være 

blevet reddet. Dette er desværre en kendsgerning og et emne, som den danske befolkning 

konfronteres med alt for ofte. Flere forulykkede individer er allerede i 2022 omkommet i 

forbindelse med færdsel på havne, og politiet offentliggjorde eksempelvis i marts 2022 

fundet af et drukneoffer, som i forbindelse med en bytur antages at være faldet i vandet 

(Politi, 2022). 

Sikkerheden på havnene er i dag ikke bundet af et lovkrav, derfor ser man mange steder at 

havne ikke har midlerne til at redde folk, hvis uheldet er ude og folk falder i vandet. Disse 

midler kan f.eks. være redningskranse og især stiger, som ifølge TrygFonden er et essentielt 

artefakt som højner sikkerheden på havne betragteligt (TrygFonden - Respekt for vand, 

u.d.). 

Da der ikke findes noget lovkrav om havnesikkerheden, har TrygFonden kreeret nogle 

anbefalinger, som de mener alle havne bør følge for at øge sikkerheden. TrygFonden 

nævner på siden “Respekt for vand”, hvordan de mener man kan optimere 
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havnesikkerheden. Heri snakker de om hvordan afstanden mellem redningsstigerne er 

vigtig, og bør blive holdt under 50 meter fra stige til stige. Selve stigen spiller en stor rolle i 

denne forbindelse, for hvis man ikke kan se stigen når man er faldet i vandet, hvor skal 

personen i vandet så komme op henne. Derfor er det utrolig vigtigt at stigerne er oplyste 

eller synlige, så personerne i vandet kan se hvor de skal svømme hen, det kan f.eks. være 

ved at male eller designe stigen i en synlig farve eller udstyre stigen med lys (TrygFonden - 

Respekt for vand, u.d.). 

Redningsstiger er altså ifølge TrygFonden et artefakt, som kan sikre havnesikkerheden, og et 

middel som bliver brugt over hele Danmark. Produktet er relativt billigt og nemt at 

implementere, hvilket også falder til grund for, hvorfor at dette er den foretrukne 

sikkerhedsforanstaltning på havne. 

 

Samarbejde Med Port Safety 

 

Gennem samarbejdet med Port Safety, blev det gjort klart, at Port Safety ønskede en 

optimering af deres produkt, LifeLadder. Dette har haft en betydelig indflydelse på gruppens 

problemstilling.  

Problemstillingen fokuserer på en problematik, hvori deres stige ikke kan holde til de 

vejrforhold den oplever, på de forskellige typer af havnekajer. Dette sker ved, at stigens led 

begynder at knække ved støbepunktet af stigen.  For at undersøge denne problemstilling 

har projektgruppen fået kreativ frihed til at finde på en løsning der vil kunne optimere 

stigen, samt fået adgang til de moduler og komponenter som LifeLadder består af. 

Igennem samarbejdet har projektgruppen og Port Safety lavet en forventningsafstemning, 

over hvad der var realistisk for gruppen at kunne nå at udføre, og undersøge inden projektet 

skal være færdiggjort. Port Safety er inden samarbejdet indforstået med at gruppen kun kan 

arbejde med problemstillingen indtil afleveringsdatoen d. 01/06-2022 hvorefter 

samarbejdet vil ophøre, samt at der som udgangspunkt kun vil blive afleveret 1 

løsningsforslag. 
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Port Safetys forhåbning omkring udviklingsforløbet, har været at eliminere problematikken 

omkring stigens knæk, men grundet tidspres har projektgruppen valgt udelukkende at 

arbejde med at øge fleksibiliteten af stigen, i håbet om, at dette vil kunne forbedre 

LifeLadder. 

 

  

Billede 1: Port Safety LifeLadder 

 

Kort Om Stiger 

 

Igennem historien har formålet med at bruge en stige ikke ændret sig, da det problem den 

løser er forblevet uændret. Formålet med at have en stige er, at komme op til høje steder, 

hvor man ikke selv har mulighed for at komme op. Stiger, som teknologi bliver også brugt til 

at lave en mere sikker vej, hvis man skal nå et højere punkt end man selv befinder sig. Der 

findes mange forskellige typer af stiger, alt efter hvilken situation de skal anvendes ved. En 

stige består typisk af en række vertikale sæt af trin, man træder på for at bestige den. 

Imellem trinene er der to oprejste længder, der oftest består af enten træ, metal, plastik 

eller reb. Derved skal stigen være med til at give mennesket mulighed for, at nå andre 
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punkter. Stigen kan, som teknologi, bruges til at stå fast på, og arbejde fra, som ses ved 

malere. Derudover kan stigen også bruges som et afgangspunkt der er med til at rykke 

mennesket fysisk fra punkt A til B, og tilbage igen. Dette ses f.eks. hos redningsstigen, der 

skal hjælpe personer op eller ned fra et punkt, som f.eks. ved havneulykker. 

 

Andre typer redningsstiger og begrundelse for valget af LifeLadder som redningsstige 

 

En af de mere udbredte problematikker, som opstår i forbindelse med ulykker på havne, er 

at folk der færdes på havnene, falder i vandet. Mange problemer kan opstå i forbindelse 

med denne type ulykke, hvilket sætter store krav til det redningsmiddel, som skal hjælpe 

dem op. Nogle af disse krav kan være at det skal være nemt for den forulykkede at finde en 

redningsstige, den skal være nem at komme op ad og stigen skal være vedligeholdelsesfri, 

således at den ikke er ude af drift, lige meget, hvornår den skal benyttes. Derudover skal 

stigen også kunne holde til det miljø den bliver opstillet i, for så vidt muligt at undgå hyppig 

udskiftning af stigen.  

 

Kontakten Til TrygFonden 

 

Under projektgruppens empiriske proces, havde gruppen svært ved at finde viden omkring 

stigers effekt på livredning i havne. Derfor ønskede gruppen at tage kontakt til andre 

aktører, end Port Safety. Dette ønske blev indfriet, ved at tage kontakt til TrygFonden. 

TrygFonden har udviklet deres egen redningsstige til havne. Dertil har gruppen, så udført et 

interview med en repræsentant for TrygFondens kystlivredning, Helen Witt.  

Dette interview er blevet brugt som empiri, og bekræftelse i gruppens antagelser i 

forbindelse med drukneulykker i havne, og evt. Stigens effektivitet ved havne, som 

redningsstige.  

Interviewet forgik online via Teams, da gruppen stod i en situation, hvor de havde brug for 

at komme videre i processen, og få bygget empiri op, som kunne være med til at 

understøtte stigens rolle ved havnesikkerhed. Derudover var det også en måde, hvorpå man 
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kunne få hurtige svar, hvilket hjalp på projektets behov for fremdrift. Dertil lykkedes det at 

få fat på Helen Witt, som til dagligt står for TrygFondens Kystlivredning, som 

risikovurderingskonsulent. Helen Witt har derudover også haft en rolle i designet af 

TrygFondens eget stigedesign, og kan derfor være med til at give et indblik i, hvorfor 

TrygFonden har valgt at fokusere deres løsning ved havnesikkerhed på redningsstiger.  

Da interviewet er foretaget efter teorien om Semi-strukturerede interview, har der dertil 

også været en interviewguide, som har bestået af spørgsmål der skulle sørge for at gruppen 

fik de svar de ønskede, men samtidig gjort det muligt for gruppen at stille opfølgende 

spørgsmål, og følge op på evt. spor skabt under interviewet.  

Witt er med til at kvalificere gruppens viden igennem sin professionelle erfaring, samt sin 

viden igennem uddannelsesforløbet som risikovurderingskonsulent. Derved kan interviewet 

anses som et Semi-struktureret interview med form af et ekspertinterview. Dette gør, at 

interviewet med Witt bruges til at kvalificere den viden der er blevet indsamlet igennem 

anden rapportlæsning.  

 

Interview Med H. Witt Fra TrygFonden 

 

Hertil er der blevet udviklet en interviewguide, der består af 7 spørgsmål. Hertil består 

spørgsmålene af følgende: 

1) Hvor mange stiger har I ca. opført nu? Hvor mange forventer I ca.?   

2) Hvad baserer I jeres oprettelse af havnestiger på? 

3) Hvilke tegn er der om stiger skal formindske antallet af drukneulykker?  

4)  Hvor meget er antallet af drukne ulykker faldet I havne efter jeres stiger er 

etableret? 

5) Hvilke udfordringer har I med stigernes design eller implementering?  

6) Hvorfor lige præcis jeres stiger er vejen frem, og ikke "bare" en "normal" metal 

stige? 

7) Har I en fast formel for, hvordan I etablerer stigerne, såsom EU´s anbefaling om 

afstand mellem stigerne? (Witt, 2022) 
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Derudover gik Witt også igennem, hvordan TrygFondens proces er forgået under 

udviklingen af deres stige. Her starter hun ud med at forklare, hvordan deres udgangspunkt 

for at designe en stige kom ud fra TrygFondens druknestatistik, som er blevet foretaget 

siden 2001. Denne druknestatistik viser, hvordan der er et stagneret, i visse år stigende, 

antal af mennesker der dør af drukneulykker der kunne have været undgået (Møller & 

Laursen, 2020). 

Derved forklarer Helen Witt, hvordan designet for stigen skulle udarbejdes efter de forhold, 

hvor drukneulykker oftest forgik.  

“Vi gik i gang, fordi vi kunne se, at der var rigtig mange drukneulykker på havne, og vi fandt 

ud af, hvad der var fællestræk ved de her ulykker med fatal udgang. Folk var alene, der var 

mørkt, der var måske ikke noget udstyr, og hvis der var udstyr, var det i hvert fald svært at 

se” (Witt, 2022, s. Tid: 04:51). 

Dette er en meget vigtig pointe, eftersom dette er samme grund til, at Port Safety har 

udarbejdet deres stige. Dette er med til at give gruppen en uafhængig troværdig kilde, der 

fortæller om de samme præmisser, som gruppen har arbejdet ud fra.  

Ydermere ønskede gruppen også at finde svar på, hvorfor man vælger at  oprette 

redningsstiger fremfor andre løsninger. Dette besvarer Helen Witt også kort herunder.  

“Der er kommet en overvågenhed, en slags opmærksomhed på at det her er altså noget 

man er nødt til at gøre. Havnene har kunnet gå lidt under radaren, fordi der ikke har været 

så meget fokus på det tidligere. Men nu er det noget vi taler meget om. Det er ligesom også 

[oppe] i tiden... at det her med sikkerhed, det er noget man tænker meget over...” (Witt, 

2022, s. Tid: 10:00). 

Dette er med til at give gruppen svar på, hvorfor der er kommet øget fokus på havnenes 

sikkerhed, og derved lægger det op til, hvorfor man vælger at oprette stiger fremfor andre 

sikkerhedsforanstaltninger. Derved kan det altså forstås, som at værende det øgede pres fra 

offentlighed og politikere, der har skabt en større opmærksomhed omkring havnesikkerhed. 

“Vi har ikke tal der siger 5000 falder i vandet om året, og bliver reddet op. Man bliver nødt 

til at forstå at der er et kæmpe mørketal i det her fordi... Vi kender kun til dem der er døde, 
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og de kan ikke forklare noget... Beredskaberne, når de bliver kaldt ud, kan selvfølgelig godt 

begynde at registrere, som er noget man ikke har gjort, men noget man overvejer at gøre. 

Dem der er heldige at få råbt om hjælp, og der er nogen i nærheden der får hjulpet dem op, 

de kommer slet ikke i nogen statistik...”  (Witt, 2022, s. Tid: 12:40). 

Deraf forklarer Helen Witt dog også, hvordan det kan være svært at finde frem til, hvorvidt 

om stigerne som sikkerhedsforanstaltning, rent faktisk får udført sit formål, og hvor mange 

der gør brug af stigen. Da man ikke udfører generelle statistikker over hver gang stigen 

bliver brugt, og da man ikke tager kontakt til TrygFonden når man er blevet reddet, ved at 

gøre brug af redningsstigen.  

Dermed er Helen Witt med til at bekræfte de anelser, som gruppen har haft igennem 

projektperioden, da man har haft svært ved at finde frem til data, der kan bekræfte 

redningsstigens effekt på havnesikkerheden. Derudover bekræfter Witt også gruppens 

læsning af diverse druknestatistikker som er foretaget af TrygFonden, og Danmarks Statistik. 

Altså, at redningsstiger kan være en af de løsninger, som man kan bruge til at nedbringe 

antallet af drukneulykker.  

Dette er med til at give gruppen mulighed for at arbejde videre med præmissen, om at 

stigen kan være med til at nedskalere antallet af drukneulykker, og derved fortsætte med 

det case arbejde, som man i samarbejde med Port Safety, har valgt at undersøge. 

 

Typer Af Redningsstiger 

 

Der eksisterer flere forskellige typer af redningsstiger, der kan fungere som middel imod 

problematikken om drukneulykker på havne. I den kontekst er det relevant at undersøge 

hvilke stiger der eksisterer, og redegøre for deres styrker og svagheder i relation til 

LifeLadder. 

De to typer stiger, som bl.a. eksisterer i forvejen, og som benyttes på havne er henholdsvis 

metalstiger og LifeLadder, som rapporten ønsker at redegøre for. Dette bliver gjort for at 

opstille det, som Port Safety tilbyder i form af LifeLadder, op imod, hvad der er den 

forholdsvis “nemmeste” løsning, dette ses i form som opstilling af en metalstige.  



14 af 109 
 

 

 

Billede 2: MecMarine, metalstige (https://mecmarine.dk/udstyr/) 

 

På billede 2 ses en stige bestående af stål. Denne type stiges benyttes flere steder i landet, 

bl.a. i Sydhavn, København (Sea-Safe, u.d.). 

 

Styrker Svagheder 

Nem at komme op af Skal vedligeholdes 

Solid Ruster 

Kan laves lokalt Kan ikke bøjes/Knækker 

 Er sat fast direkte i beton (Over og under vand) 

Tabel 1: Styrker og svagheder ved metalstiger 

 



15 af 109 
 

En stige bestående af metal har forskellige styrker og svagheder i forbindelse med dets 

design og det materiale den består af. Stigen er solid hvilket blandt andet betyder at der skal 

en stor mængde pres til, for at sætte stigen ud af drift. Det har også den betydning at den er 

let at klatre op af, da den ikke svinger som resultat af vægtpåvirkning, når man klatrer op, og 

ned ad den. Problemet med denne type stige er, at den ruster og mister farve med tiden, 

hvilket betyder at den løbende skal vedligeholdes og males om, da den ellers vil være 

mindre synlig om natten. Dette betyder at selve stigens formål kan være svært at opfylde, 

hvis ikke den er til at se.  

Metalstiger, knækker og bøjer desuden under stærk påvirkning ligesom LifeLadder. Grunden 

til denne svaghed er at metalstiger, som også ses ved plastiskstiger såsom LifeLadder, skal 

monteres i betonen både over og under vandspejlet. Knækker stigen eller bøjes den, skal 

metalstigen desuden erstattes fuldkomment. Hvorimod LifeLadder består af moduler, som 

let kan udskiftes i stedet 

 

 
Billede 3: LifeLadder (https://port-safety.com/what-we-do/how-it-works/) 
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Styrker Svagheder 

Kan bøje begge veje Knækker 

Let at udskifte dele  

Solid  

Skal ikke vedligeholdes  

Tabel 2: Styrker og svagheder ved LifeLadder 

 

LifeLadder har ligesom metalstigen styrker og svagheder. LifeLadder består af individuelle 

moduler af hærdet plastik, som grundet deres materiale har en vis fleksibilitet på trods af at 

den er solid at klatre på. Hives der i- eller bøjes stigen i en retning, vil den kunne rette sig 

selv op, medmindre at den er knækket. Stigen er også, som metalstigen solid og skal ikke 

vedligeholdes for at bibeholde farve. Individuelle dele kan desuden udskiftes, skulle der 

forekomme skader eller lignende på stigen. 

 

Problemet Med LifeLadder 

 

Denne rapport forsøger derved at løse, at LifeLadder under specifikke forhold knækker. 

Nogle af de havnekajer som LifeLadder er implementeret på, har en forhøjet kaj som er 

eksemplificeret på billede 4 herunder. Denne eksemplificering er taget på en kaj i Oslo, hvor 

stigen er knækket grundet, på grund af at isen har frosset sig fast til stigen og derefter er 

begyndt at bevæge sig. Dette har medført et pres på modulet, som har resulteret i et ikke 

hensigtsmæssigt knæk. Det er netop dette scenarie om det knækkede modul i Oslo, som 

Port Safetys problemstilling tager udgangspunkt i. 
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Billede 4: LifeLadder (knækket) 

 

LifeLadder fungerer optimalt på kaje, hvor stigen kan fastsættes med aluminiumsbeslag 

både over vandspejlet og under, som kan ses på plantegningen herunder. Ved opsætning på 

denne måde er stigen fastsat i alle dele og der er således ikke et frit hængende parti. Stigen 

kan altså ved denne type af installation ikke knække, på baggrund af de samme 

udefrakommende påvirkninger. 
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Billede 5: LifeLadder (Plantegning) 

 

Problemet ved det frit hængende parti på billede 5 er, at der ikke er noget, som fastholder 

stigen til kajen, hvor den hænger frit. Påvirkes det frit hængende parti af kraftig strøm, 

påsejling af både eller et islag som bevæger sig, opstår der et pres på det først frithængende 

modul, som udgør en risiko for at det hærdede plastik knækker (se billede 4). Dette knæk er 

en uønsket konsekvens af det miljø som stigen befinder sig i, hvilket gør stigen ude af stand 

til at opfylde dets formål, at fungerer som redningsmiddel for forulykkede. 

 

Rammen For Designløsningen 

 

Designopgaven, som projektgruppen har påtaget sig i samarbejde fra Port Safety, har en klar 

ramme for hvad den skal kunne. De forskellige præmisser for designforslaget er følgende:  
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1. Den skal kunne klare temperaturer fra –20 til 60 grader celsius.  

2. Den skal kunne pakkes og transporteres globalt.  

3. Den skal kunne holde i 20 år+ ved et havnemiljø.  

Ydermere, så skal den være nem at se og klatre op ad. Designforslaget må altså ikke gå på 

kompromis med stigens funktionalitet. Det gør at disse præmisser ligeledes skal overholdes:  

4. Afstanden mellem trinnene skal være ens på hele stigen.  

5. Stigen må ikke blive så fleksibel at brugeren bliver ramt af Back Hang Climb effekten 

på vej op af den.  

6. Den skal opretholde samme synlighed som stigen allerede har. 

Derved skal gruppen forholde sig til disse rammer, så stigen for så vidt muligt kan anvendes 

af Port Safety, og de lever op til de løfter de giver deres kunder.  

 

Semesterbinding 

 

Denne opgave har haft til formål at tage udgangspunkt i semesterfaget Teknologiske 

Systemer & Artefakter (TSA). Derudover har gruppen valgt at gøre brug af viden fra 1. 

semesterfaget Design & Konstruktion (D&K). Her har gruppen valgt at bruge en del teori, og 

metoder, såsom Rapid Prototyping, storyboard og CCM. Dette er gjort eftersom, gruppen 

ønsker at designe en mulig løsning på den case de er blevet stillet i deres samarbejde med 

Port Safety. Hertil skal det endelige løsningsforslag testes i et forsøg der prøver at efterligne 

den stress stigen oplever i den virkelige verden. Dette skal hjælpe gruppen med at afgøre, 

om løsningsforslaget kan være med til at løse Port Safetys case. Derved er D&K med til at 

give gruppen de nødvendige værktøjer til at kunne skabe en forståelse for, hvordan man 

strukturelt kan designe en løsning.   

Derudover har gruppen valgt at gøre brug af TRIN-Modellen, som sin forankring til TSA. 

Dette er gjort, da TRIN-Modellen gør det muligt for gruppen at analysere en teknologi ud fra 

dets bestanddele. Dermed bruges TRIN-Modellen som et analytisk værktøj der skal være 

grobund for gruppens forståelse af stigen. Dette sker eftersom TRIN-Modellen gør det 

muligt for gruppen at undersøge LifeLadder som teknologi, og dermed gøre det muligt for 
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gruppen at udtænke mulige løsningsforslag til Port Safetys case. Derved bruges TRIN-

Modellen til at finde ud af, hvilke dele af LifeLadder der kan ændres, for så muligt at løse 

Port Safetys problem, at stigen knækker under visse forhold. 

Ved at benytte TSA til at analysere LifeLadder, vil projektgruppen altså tilegne sig viden 

omkring emnet for derefter at benytte viden omkring design til at udvikle et løsningsforslag. 

Sammenspillet imellem disse to fag, vil skabe en tværfaglighed i rapporten, som er 

afgørende for at den kan løses.  

 

Teori 

 

Horisontal innovation 

 

Tanken bag horisontal innovation er at tage et allerede eksisterende materiale, produkt eller 

proces og overføre det til et nyt produkt. Det allerede eksisterende bliver taget fra et 

fagområde, der ligger op ad det man arbejder i. Så når der udvikles produkter til det 

maritime, er det oplagt at finde et materiale der allerede bruges i det fagområde (Horizontal 

Innovation , u.d.) 

Derudover er fordelen ved denne fremgangsmåde at man bruger et materiale der allerede 

er undersøgt i det relevante fagområde, og derved skal der ikke opfindes et nyt materiale. 

Da dette kan skabe uforudsete problematikker. Herunder gør dette 

produktionsmulighederne nemmere, da der allerede er leverandører af materialet i form af 

FabLab. Hvis der skulle opfindes et nyt materiale, ville produktionsmulighederne være små 

og derved gøre det svære at gøre brug af Rapid Prototyping (Horizontal Innovation , u.d.)  

 

Soft Design Science Methodology 

 

Igennem arbejdsprocessen med udarbejdningen af prototype iterationer, vil projektgruppen 

arbejde ud fra teorien omkring Soft Design Science Methodology. Gruppen har valgt at 
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arbejde med denne type af design udvikling, da den arbejder ud fra et scenarie om at løse et 

specifikt problem og generalisere problemet (Venable, Pries-Heje , & Baskervil, Choosing a 

Design Science Research Methodology, 2017, s. 4-5). 

 

 
Billede 6: Soft Design Research Methodology (D&K, forelæsning 1, pp. slide 32) 

 

Research Activity Real World/Design Thinking World 

1. Learn about specific problem Real 

2. Inspire and create the general problem and 

general requirements 

Design thinking 

3. Intuit and abduce the general solution Design thinking 

4. Ex ante evaluation (general) Design thinking 

5. Design specific solution for specific problem Design thinking 

6. Ex ante evaluation (specific) Real 

7. Construct specific solution Real 

8. Ex post evaluatuion Real 

Tabel 3: (Choosing a Design Science Research Methodology, Baskerville, Haje, s. 4-5). 
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Ideen ved at bruge denne design tilgang er, at den indeholder evalueringstrin, som løbende 

tillader designeren at tilegne sig mere viden omkring problemstillingen og designets behov. 

Metoden består af påstande i trin 4 og 6, som er baseret på antagelser, hvilket 

projektgruppen bliver nødt til at arbejde ud fra, da det af projektets tidsmæssige ramme 

ikke gør det muligt at foretage tests. Disse tests ville ellers have gjort det muligt for gruppen 

at bygge påstande på baggrund af flere resultater og mere dybdegående research (Venable, 

Pries-Heje , & Baskervil, Choosing a Design Science Research Methodology, 2017, s. 4-5). 

Ved at arbejde ud fra en SDSM-tilgang, skabes der en sammenhæng til den iterative 

arbejdsproces og Rapid Prototyping, da iterationerne kræver en grundlæggende viden 

omkring problemet. Efter at denne viden er tilegnet, vil projektgruppen ud fra 

arbejdsprocessen og de benyttede metoder, lave løbende evalueringer, som skal forbedre 

iterationer indtil en specifik løsning kan konstrueres. Dermed bruges SDSM altså som en 

arbejdsproces der skal sørge for, at man har fingeren på pulsen, og hele tiden holder for øje, 

at designet i sidste ende skal bunde ud i et endeligt løsningsforslag.  

 

Drejningsmomentet  

 

Inden for fysikken er der en forklaring på, hvordan at en relativ lille mængde kraft for enden 

af en lang genstand, har en væsentligt større mængde kraft, jo tættere kraftpunktet 

kommer til det fæstningspunkt der holder den lange genstand. Dette koncept kaldes inden 

for fysikken drejningsmomentet (Drejningsmoment, u.d.).  

Formlen for det er:  

 

Hvor T (Tau) er drejningsmomentet, L er distancen fra drejningen til gribepunket i meter, og 

F er den pålagte kraft i kilogram. Dette vil blive brugt til at udregne, hvor stor en kraft stigen 

vil blive udsat for ved den endelige stresstest.  
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Billede 7: Drejningsmoment http://www.netleksikon.dk/d/dr/drejningsmoment.shtml 

 

TRIN-modellen 

 

I denne del af rapporten, vil der kort blive redegjort for TRIN-modellens 6 trin, hvorefter der 

vil blive foretaget en TRIN-analyse ud fra viden tilegnet omkring LifeLadder. I henhold til 

rapportens afgrænsning, vil der ikke blive foretaget en analyse af trin 4, 5 og 6.  

 

TRIN-modellen består af analyser af disse seks trin:  

  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.   

Dette trin beskæftiger sig med analyse og beskrivelse af et artefakts indre mekanismer og 

processer. Specifikt forsøger trinet at forholde sig til de mekanismer, som opretholder en 

teknologis funktionsevne, og som gør den i stand til at opfylde et formål  (Jørgensen, Digital 

signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer., 2020, s. 

6-7). 
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2. Teknologiers artefakter.  

Trin to antager menneskeskabte artefakter med en teknologisk funktion, som differentierer 

sig fra genstande skabt i naturen igennem eksempelvis naturlige processer. Trinnet består af 

en konkret gennemgang af artefakter, som indgår i en given teknologi (Jørgensen, Digital 

signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer., 2020, s. 

7-8). 

  

3. Teknologiers utilsigtede effekter.  

Trin tre fokuserer på det teknologiske artefakt og de negativt ansete effekter, som 

teknologien medfører sig enten i form af risici eller vedvarende effekter (Jørgensen, Digital 

signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer., 2020, s. 

8) 

 

4. Teknologiske systemer.  

Trin 4 bliver der lagt vægt på de teknologiske systemer er sammenhængende systemer af 

teknologiske artefakter. De samlet set besidder alle sammen en bestemt funktionalitet, der 

gør det muligt at omforme naturen, for at kunne opfylde de mennesket behov (Jørgensen, 

Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer., 

2020, s. 9) 

  

5. Modeller af teknologier.   

Trin 5 går ud fra modeller af teknologier, som enten kan være numeriske, visuelle eller 

fysiske. De har det formål at repræsenterer, de udvalgte egenskaber ved en teknologi, da 

man søger om at få den gengiver eller undersøgt. En model kan også på samme tid være et 

værktøj, der er med til at skabe eller udvikle konkrete artefakter (Jørgensen, Digital signatur. 

En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer., 2020, s. 10) 
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6. Teknologier som innovation (drivkræfter og barrierer).  

“Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Innovationsteorier handler ofte om hvilke 

forhold, der driver en ny teknologi frem, og om barriererne for at teknologien bliver 

udbredt.” (Jørgensen, Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre 

mekanismer og processer., 2020, s. 10)  

 

Stress test af materialer og stige 

 

Når man ønsker at stressteste materialer, findes der forskellige måder, hvorpå man kan 

undersøge materialerne. Dette kommer an på, hvad man ønsker at finde ud af, samt hvilket 

materiale man har at gøre med. Eftersom gruppen har valgt at anvende Rapid Prototyping 

igennem 3D-print, har der været visse krav til, hvilke materialer der har været mulige at 

undersøge.  

Wolfgang Pantleon fra DTU´s Department of Mechanical Engineering, introducerer 3 

forskellige metoder, hvorpå man kan undersøge et materiales evne til at modstå stress. Ved 

sin forelæsning beskriver Pantleon de tre metoder på følgende måde:  
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Billede 8: Pantleon, W. (2022). Elastic properties: 41680 Introduction to cyber materials. DTU. PowerPoint//Forelæsning 

 

Tensile stress består af, hvor man så vidt muligt forsøger at undersøge, hvornår et materiale 

bliver hivet fra hinanden, hvori man trækker i materialet fra begge ender af materialet 

(Pantleon). 

Compressive stress opleves ved, når noget forsøges at kvase ovenpå, eller fra begge sider 

ind mod midten af materialet. Derved undersøges der, hvornår materialet begynder at tage 

skade, og hvor meget man kan presse materialet før det evt. bliver deformt (Pantleon). 

Shear stress undersøger, hvorvidt et materiale kan klare at blive presset af et andet 

materiale parallelt op ad sig, og derved hvor meget stress der opnås når der skæres 

igennem et materiale. Dette ses f.eks. når en kage bliver skåret over. Her oplever indersiden 

af kagen også stress parallelt med kniven når kniven presses igennem kagen. Derved skal 

dette forstås, som hvis man både trækker og skubber i to forskellige retninger af materialet 

(Pantleon). 

Det er oplagt at gøre brug af stresstest, hvorved der vil blive testet kompressions stress af 

iterationerne. Da gruppen ønsker af finde frem til, hvor mange ton materialerne kan klare, 

og finde frem til den bedste mulige kandidat, for hvilket materiale det endelige 
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designforslag skal bestå af. Ved testen af løsningsforslaget vil der blive testet på 

kompressions og tensile stress, da materialet vil opleve de 2 typer af stress i den virkelige 

verden. Denne test vil blive brugt til den endelige vurdering, af hvorvidt om materialet vil 

kunne holde til Port Safetys krav, og overleve de vilkår som stigen i sidste ende, ville kunne 

stå overfor i den virkelige verden.  

 

Metode 

 

I rapporten og projektforløbet, bruger projektgruppen teoretisk viden omkring plastik, og 

3D-print til at lave iterationer. Gennem denne teoretiske viden kan gruppen indsnævre 

søgefeltet for, hvilke materialer der skulle bruges til prototyperne, og i sammenkobling til 

dette, bruger gruppen også viden inden for SDSM. Ved at lave denne sammenkobling har 

gruppen taget fordel i at bruge teorien fra SDSM sammen med de teknikker der anvendes i 

Rapid Prototyping. Ved denne sammenkobling har gruppen hurtigt kunne fremstille 

prototyper, samt erfaret hvilke materialer der potentielt kunne opfylde de formelle krav fra 

Port Safety, samt gruppens egne forventninger til løsningen.  

Igennem processen har gruppen også haft stor gavn af TRIN-modellen, hvorigennem 

gruppen har formået at finde frem til, hvad stigens svaghed er. Der vil senere i rapporten 

analyseres på den nuværende LifeLadder ud fra TRIN-modellen, hvori der kommer vores 

forslag til ændringer på stigen. Igennem disse 3 store teorier og metoder, har gruppen 

kunne analysere, og konstruere løsningsforslag, baseret på den teoretiske viden de har 

erfaret. 

 

Semi-struktureret interview 

 

I dette afsnit, vil der blive redegjort, for vores forståelse for interview som metode og viser 

hvordan det er brugt til indsamling af empiri.  

 

Det Semi-strukturerede interview er den interviewform der bliver anvendt oftest i moderne 
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interviewstudier (Tanggaard & Brinkmann, 2015). Det Semi-strukturerede skal forstås, som 

værende en situation, hvor intervieweren er ‘inde i feltet’, men selve interviewet forløber 

“som en interaktion mellem forskerens spørgsmål, hvoraf nogle er planlagt og nedfældet i 

en interviewguide på forhånd, og den interviewedes svar” (Tanggaard & Brinkmann, 2015). 

Dette skal være med til at give forskeren mulighed, for at have forberedte spørgsmål, der 

giver en rød tråd i samtalen. Samtidig giver man forskeren mulighed for at kunne skubbe 

samtalen i andre retninger, der kan være med til at skabe mere viden inden for det felt, man 

undersøger. For gruppen betød det at man kunne holde fokus i interviewsituationen, ved at 

gøre brug af interviewguiden, men samtidig kunne følge op på den interviewedes svar og 

spørge ind til, den nye viden der måtte komme frem i interviewsituationen. Som det bliver 

fremhævet hos Brinkmann & Tanggaard, er det vigtigt at forskeren har fokus på, hvad 

interviewets formål er, og vender tilbage til den røde tråd, således at man sikrer sig, at få 

svar på det som projektgruppen ønsker at undersøge. Derved for man forløst interviewet på 

den måde, som samtalen forgår ud fra (Tanggaard & Brinkmann, 2015). 

I forbindelse med vores empiri indsamling ønskede projektgruppen at tale med nogen der 

har erfaring indenfor redningsstiger på havne. Dette skyldes til dels gruppens 

vanskeligheder, ved at finde generelle rapporter omkring stigers andel i at sikre havne fra 

drukneulykker, eftersom det bliver beskrevet i interviewet ”ikke bliver nedskrevet, hver 

gang nogen bruger vores stiger” (Witt, 2022, s. Tid: 12:00)  

 

Iterativ proces 

 

Igennem arbejdsprocessen ønsker projektgruppen at arbejde iterativt med udviklingen af 

designforslag til problemstillingen vedrørende LifeLadder. 

En iterativ arbejdsproces er en metode, som ud fra en proces og udvikling ønsker at nå frem 

til et specifikt resultat. Dette resultat opnås igennem en gennemgang af flere 

iterationer/prototyper (Iterative Process, u.d.). Denne arbejdsmetode muliggør en 

systematisk tilgang til udviklingen af et produkt, hvor flere forskellige typer af løsninger kan 

udvikles og testes, hvoraf de bedste kvaliteter bibeholdes for hver iteration. Målet med 
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iterationerne er konstant at komme tættere på et resultat, da der igennem hver gentagelse 

vil blive evalueret og justeret til (Eby, 2019). 

 

Rapid Prototyping 

 

Rapid Prototyping er en metode der er bygget op af en række teknikker. Metoden bruges til 

at fremstille mange hurtige prototyper for nemmere at komme frem til et fuldstændigt 

produkt. Denne arbejdsmetode fungerer især godt med den iterative proces, som der vil 

blive arbejdet ud fra. Det fremgår nemlig af nedenstående billede 9, at processen om at 

skabe prototyper, evaluere og derefter skabe en ny iteration, kan foregå i en cirkulær 

proces, indtil produktet er klart til at blive afleveret. 

 

 

Billede 9: Rapid Prototyping (https://marketsplash.com/rapid-prototyping/) 

 

Grundet den tidsfrist der er på opgaven, har projektgruppen valgt at arbejde med Rapid 

Prototyping, da der derved vil være mulighed for hurtigere og nemmere at finde frem til en 

funktionel løsning. Gruppen har igennem FabLab haft adgang til 3D-printere hvor 

prototyperne er blevet fremstillet. 
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Ved at bruge Rapid Prototyping kan man i sidste ende spare rigtig meget tid, da man under 

processen finder ud af hvad der virker og ikke virker, i stedet for at lave en meget 

velarbejdet prototype, som i sidste ende faktisk ikke fungere. Så kan man ved hjælp af Rapid 

Prototyping lave en hel masse middelmådige prototyper, for så at finde den der vil fungere, 

og derefter lave en rigtig god prototype af den. Gruppen har erfaret at de igennem Rapid 

Prototyping også har kunne udfolde deres kreative ideer, og løsningsforslag til 

problemstillingen, da de har kunne tegne og printe deres ide med det samme, og teste om 

det virker (Thomke, 2003, s. 7). 

 

3D-print som redskab til Rapid Prototyping 

 

Ved dette projekt, har projektgruppen haft stor nytte af 3D-print. Det er eftersom, at 

gruppen har arbejdet med termoplastik og –gummi. 3D-print fungerer ved at varme 

materialer op til meget høje temperaturer, og lader det så hurtigt køle ned igen så snart at 

det er blevet formet.  

Der er 3 steps fra Idé til fysisk produkt ved brug af 3D-print.  

Step 1: Idéen bliver designet i softwaren Fusion 360. I den software kan man designe med 

meget præcise mål. Når designet er færdigt, så konverterer man det til en STL-fil.  
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Billede 10: 3D-print af spacer 

 

Step 2: Nu hvor at designet er færdigt i en STL-fil, så kan det eksporteres til 3D-prints 

software. Dette kaldes en Slicer. Der kan man sætte indstillingerne, så de passer med det 

materiale som man vil 3D-printe i. Projektgruppen har brugt softwaren PrusaSlicer af 

firmaet Prusa, eftersom at FabLab bruger Prusas 3D-printere. De indstillinger som man 

justerer, er bl.a. temperatur på plastikken når den bliver lagt, temperatur på byggepladen, 

højden, hastigheden, støtte, og densiteten. Når alle parametrene er indstillet korrekt, 

konverteres det til en G-Code fil, som derved lægger den over på et SD-kort.   
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Billede 11: 3D-print af spacer 

 

Step 3: Med designet og indstillingerne liggende i en fil som er i et format som 3D-printeren 

kan forstå, så kan den uploades til 3D-printeren. Det sidste der mangler, er at sætte det 

rigtige materiale til 3D-printeren, rengøre byggepladen, så at printet står ordentligt på 

pladen, også trykke start. 
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Billede 12: 3D-print process 

 

CCM 

 

CCM eller Coloured Cognitive Mapping er en metode og en tilgang til en problemstilling/et 

problem, som tillader brugeren, at overskueliggøre årsager og konsekvenser af et problem 

(Venable, Using Coloured Cognitive Mapping (CCM) for Design Science Research, 2014, s. 1) 

Et CCM består af noder sammenkoblet i et system. Disse noder repræsenterer årsager og 

konsekvenser af en forudbestemt problematik. Alle noder i dette system har pile pegende 

enten til sig eller fra sig, som viser hvilke konsekvenser en årsag skaber, som er 

eksemplificeret i figur 1. 
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Figur 1: CCM (Venable 2014, s. 11) 

 

På denne måde skabes en visualisering af det valgte problem med sammenhængende 

årsager og konsekvenser, som der så kan arbejdes løsningsorienteret med (Venable, Using 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) for Design Science Research, 2014, s. 11). 

For at opnå et løsningsorienteret perspektiv igennem CCM, vendes det første problemkort. 

Dette gøres ved at vende alle årsager og konsekvenser til årsager og løsninger, som er 

eksemplificeret i figur 2. 
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Figur 2: Vendt CCM (Venable 2014, slide 12) 

 

Igennem rapporten vil CCM blive brugt som en visuel brainstorming metode, som har til 

formål at simplificere/overskueliggøre vores problemstilling og de overvejelser som der er 

blevet gjort i forbindelse med tilgangen til designopgaven på en prototype af LifeLadder. 

 

Storyboard 

 

Gennem brugen af storyboard har projektgruppen haft mulighed for at, vise brugen af 

løsningsforslaget. Storyboardet er blevet brugt til at vise både brugen af LifeLadder før og 

efter implementering af løsningsforslaget i modulet. Projektgruppen har gennem disse 

scenarier fået en forståelse for situationen, set fra brugerens side. Storyboard vil blive brugt 

igennem rapporten, til at skabe en visuel fremstilling af hvordan de givne scenarier vil 

forløbe fra start til slut. Det vil sige fra personen falder i vandet og til de er oppe på land 

igen. Vi vil senere i rapporten under afsnittet “Analyse” komme ydermere ind på storyboard, 

samt vise scenarierne på vores storyboards (Sherman, u.d.). 
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Fund 

 

Analyse af LifeLadder 

 

På baggrund af ovenstående teori og metode, vil der i det følgende afsnit blive lavet en 

analyse af LifeLadder ud fra TRIN-modellen, som vil ligge til grundlag for vores design afsnit, 

samt vores prototyper og iterationer.  

TRIN-modellen er en model, som betragter teknologiske artefakter og teknologiske 

systemer. Ved at analysere disse punkter, kan modellen nå frem til postulater om et 

artefakts funktionalitet og opfyldelse af menneskelige behov (Jelsøe, 2021). 

 

Trin 1 

 

Hvis vi kigger på LifeLadder, så spiller alle stigens 5 komponenter en vigtig rolle for at stigen 

kan fungere. For at kunne arbejde med udviklingen af LifeLadder, er det vigtigt at forstå 

disse indre processer/mekanismer. 

De 5 dele skal være til stede, for at stigen opnår den ønskede effekt, og er derfor essentielle 

mekanismer. Hvis vi gennemgår de 5 dele, så er top stykket (Top Plug) vigtigt for at holde 

fast på rebet som køre igennem stigen. Modulet er selvfølgelig essentielt, da det er den 

personen skal træde på, når man skal op ad stigen. Spaceren der sidder mellem de 2 

moduler, fungerer som et lille led, der gør det muligt for stigen af bevæge sig en smule. 

Rebet der køre igennem stigen, gør stigen mere modtagelig for vægt og gør at modulerne 

hænger sammen. Den sidste del i stigen, er til at stramme rebet med (Ratchet Mechanism), 

som gør at stigen er fast og lige. 
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Billede 13: LifeLadder moduler 

 

Trin 2 

 

LifeLadder består af fem centrale dele: 

1) Top Plug 

2) Rebet 

3) Modulet 

4) Spacer 

5) Ratchet Mechanism  

Disse 5 centrale dele som udgør stigen, er alle sammen teknologiske artefakter. Grundlaget 

for at alle delene i stigen er et artefakt, er fordi de er menneskeskabte genstande. Der er 

ingen af artefakterne i stigen, der er blevet skabt igennem processer i naturen. Derfor er 
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delene teknologiske artefakter, i det at de forskellige artefakter har en teknologisk funktion. 

Definition på teknologi: “Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under 

anvendelse af naturlige og sociale ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring 

med henblik på at opfylde menneskelige behov” (Jørgensen, Digital signatur. En 

eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer., 2020, s. 6-7). For at 

kunne arbejde udviklingsorienteret med LifeLadder, vil der blive redegjort for alle de 

artefakter som LifeLadder består af herunder: 

 

Top Plug 

 

Top Plug’et er rebets fikserings punkt. Rebet fastsættes i denne del af stigen, og løber herfra 

ned igennem modulerne. Top Plug´et holder fast i rebet, i samarbejdet med Ratchet 

Mechanism, som vil blive redegjort for senere i rapporten. Dog holder dette artefakt blot 

fast i rebet, i modsætning til Ratchet Mechanism der spænder rebet. Artefaktet består af 

samme materiale som Ratchet Mechanism og har ingen bevægelige dele. 

 

 

Billede 14: Top Plug – LifeLadder 

 

Modulet 

 

Modulet er det der udgør selve stigen, og har funktionen at være den del, den forulykkede 

skal tage fat om, og træde på for at komme op ad stigen. Modulet består som udgangspunkt 

af 2 vanger og 1 trin, med huller i vangerne til reb og øvrige dele. 
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Billede 15: Module – LifeLadder 

 

Modulet er let vægtigt og vejer 1,62 kg, hvilket opfylder Port Safetys krav om modulets 

funktion, at den skal være let. Ved at modulet har den vægt som den har, er stigen nem at 

transportere. Stigens modul opbygning, gør det lettere at udskifte et modul på stigen, hvis 

det er gået i stykker i modsætning til, for eksempel metalstiger. Den har farven gul, idet at 

den skal være synlig om natten, så den er nem at finde for den forulykkede. Herunder ses et 

billede af synlighedsforskellen mellem LifeLadder og en normal metalstige (Port-Safety, u.d.) 

 

 

 Billede 16: Aberdeen havn (LifeLadder præsentation, slide 18) 
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Plastikken som modulet er lavet af, er plastiktypen PA 6 GF30. Det består af 30% 

glasfiberforstærket polyamid, hvilket gør at plastikken har en høj styrke og stivhed, der gør 

at stigen kan holde til de fleste af de forhold den bliver udsat for i havnen. Plastikken kan 

holde ned til -30 grader temperatur, og dermed holde til mere ekstreme vejrforhold (Akro 

plastic, u.d.). 

 

Reb 

 

Inde i vangerne på stigen, LifeLadder, er der et reb af Ultra-Høj-molekylevægt- polyethylen 

(UHMWPE). Rebet er produceret af firmaet Dyneema, og vil blive tiltalt som UHMWPE i 

resten af TRIN-analysen. Dette reb har til funktion at holde stigens moduler sammen, samt 

at gøre det muligt at folde stigen. Rebet skal dog stadig have et styrkeforhold der kan bære 

vedkommende på stigen, og i nødsituationer også kunne bære flere mennesker, og 

derudover også kunne modstå naturens kræfter så vidt muligt (Port Safety - How it works, 

u.d.). 
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Billede 17: Reb – LifeLadder 

 

Det er her rebets materiale kommer ind i billedet, da rebet så vidt muligt ikke har så mange 

modifikationer end blot være et reb. Derfor er det vigtige ved rebet, hvilket materiale det 

består af, da det er dette der giver rebet sin styrke. Vi vil først gennemgå, hvordan et reb 

fungerer mekanisk, og derefter vil vi gennemgå hvordan materialet har sin indvirken på 

rebet.  

Reb i sig selv består oftest af fibre eller wires, der er bundet eller flettet sammen til en 

stærkere og større form. Dermed bliver fibrene forstærket af hinanden, når de vikler sig 

rundt og presser indad. Med nok vrid, fremkommer der en selv-låsende effekt, som så 

forøger fibrenes greb på hinanden, og skaber en stører spænding der bliver forårsaget ved 

fibrene. Ydermere, så forøges rebets styrke ved forøgelsen af spændingen. Grunden til at 

reb består af flere fibre, er for at øge den endelige fleksibilitet, og dermed reducere den 
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udøvede stress, som oftest finder sted ved dets position på en remskive, der skal være med 

til at løfte tunge genstande (McGraw-Hill, 2012, s. 658). 

Fibrene der bindes sammen, består som sagt af UHMWPE materiale som er et termoplastisk 

polymer, hvilket vil sige at det er en syntetisk fiber, som bliver formbar efter forhøjede 

temperaturer, og hårdfør ved lavere temperaturer (Wu, 1991, s. 542-549). 

Derved er UHMWPE et af de stærkeste termoplast der findes, samtidig med at det er en let 

fiber, som er op til 15 gange stærkere end stål, og op til 40 % stærkere end kevlar. Dette er 

med til at forhøje rebets evne til at modstå træk, når det bliver brugt til at holde stigen 

sammen, og når der bliver trådt ned på det individuelle trin.  

  

Spacer 

 

Et af de vigtigste artefakter er spaceren, som har til formål at dele modulerne, samt sikre at 

rebet forbliver i midten at modulet. Spaceren er lavet af EPDM Shore A85, som er en speciel 

gummi type. Det specielle ved denne gummi er dens hårdhed samt, dens evne til at blive 

komprimeret.  

Som nævnt før er spaceren lavet af EPDM Shore A85. EPDM er gummi type, hvor Shore A85 

er en måleenhed for gummitypens modstand af buler. Som det ses på billedet nedenfor, 

ligger gummitypen på graden ”Hard”, sammen med f.eks. skohæle.  

 

  

                Billede 18: https://www.smooth-on.com/page/durometer-shore-hardness-scale/ 
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Spaceren har, som nævnt tidligere, som formål at holde rebet i midten af modulet. Dette 

gøres ved brug af et hul i midten af spaceren, som bliver mindre i bunden end toppen. Dette 

kan ses på billede 19 nedenunder. Formålet ved spaceren er også at forhindre at rebet 

skærer modulet i stykker. Dette ville kunne ske hvis rebet kommer ud af position, og 

dermed vil gnide sig op af plastikken i modulet, under stærk vægtpåvirkning. 

 

  

Billede 19: Fra mail: Projektsamarbejde – Opdatering (fra bo) d. 7/04 

  

Ratchet Mechanism 

 

Dette artefakt har til formål at stramme rebet, så stigen bliver fastholdt i en statisk position 

hvilket forhindrer Back Hang Climb. Artefaktet fungerer ved brug af en låsemekanisme, der 

består af modhager, som går imod gevindet, og derved forhindres det at låsen går op med 
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tiden, samt at man kun kan skrue Ratchet Mechanism den ene vej. Port Safety anbefaler 

derudover at man spænder låsen med 20 Nm. (Port Safety - Assembly Guide, u.d.). 

 

 

Billede 20: Rachet Mechanism – LifeLadder https://port-safety.com/what-we-do/how-it-works/ 

 

Trin 3 

 

I forbindelse med implementeringen af LifeLadder på forskellige havne og under forskellige 

miljøer, oplever Port Safety at stigen på den ene eller anden måde fejler. Et stort problem 

som de står overfor er, at LifeLadder bliver sat ud af drift hvis den knækker. Dette kan ske af 

forskellige årsager, som for eksempel i forbindelse med at den bliver påsejlet af en båd, eller 

påvirket af vejret, så der ”hives” i stigen. 

For at danne overblik over de utilsigtede effekter som forekommer ved brugen af LifeLadder 

har vi oprettet følgende skema og inddelt disse effekter i to kategorier: 

 

Risiko for utilsigtet effekt Vedvarende utilsigtede effekter 

Stigen knækker (Vejr) Æstetisk udtryk 

Stigen knækker (Påsejling)  

Udskiftning af ødelagte moduler  

Tabel 4: Risiko/Vedvarende utilsigtede effekter 

 



45 af 109 
 

Den opgave som projektet beskæftiger sig med, er at komme med løsningsforslag til risikoen 

for den utilsigtede effekt, at stigen knækker. Tabel 5 går derfor i dybden med dette aspekt 

opdelt i 3 kategorier; risiko, designfejl, og økonomiske hensyn.    

 

Risiko Designfejl på teknologi Økonomiske hensyn 

Stigen knækker (Påsejling) Stigen knækker (Vejr) 
Udskiftning af de ødelagte 

moduler  

 Æstetisk udtryk  

Tabel 5: Kategorisering af utilsigtede effekter 

 

I situationer hvor at stigen har et frithængende element, som man kan se på billede 21 

nedenfor, er der som tidligere nævnt en risiko for at stigen bliver ødelagt. Det hænder ved, 

at der forekommer is på vandoverfladen ved molen i vinterhalvåret. Isen bevæger sig over 

tid rundt med enorme kræfter som skubber til stigen. Til et vist punkt er stigen fleksibel, 

men derefter vil den knække. Det samme kan forekomme med tryk fra andre legemer som 

fx både. Dette er uhensigtsmæssigt, eftersom at stigen ikke er funktionsdygtig før at det 

ødelagte modul er blevet udskiftet, deraf kommer de økonomiske hensyn også i spil.  

Det antages igennem denne analyse af trin 3, at den utilsigtede effekt ”stigen knækker 

(vejr)” er en risiko, som har karakter af designfejl. Denne antagelse begrunder rapportens 

valg om at arbejde designorienteret på en løsning af netop dette problem. 
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Billede 21: LifeLadder (knækket) 

 

Konklusion af TRIN-modellen 

 

Ud fra denne analyse som redegør for de forskellige delelementer og mekanismer der udgør 

LifeLadder, antages det at problematikken omkring stigens knæk, kan løses igennem 

videreudvikling af stigens spacer. 

Dette problem konkluderes at være en utilsigtet effekt, som skyldes en designmæssig fejl. 

Uddybende omkring dette, så antager projektgruppen, at udviklingen af stigen ikke har 

overvejet problemet vedrørende forhøjede havnekajer, og derved ikke lavet designmæssige 

tiltag imod problemet. Det vil sige at stigen formentligt er blevet udviklet til brug på 

havnekajer uden forhøjninger, og blot taget i brug på forhøjede kajer.  

Forhåbningen ved at tage udgangspunkt i udviklingen af en ny spacer, er at tilføre denne 

mere fleksibilitet, således at stigen i stedet for at knække i højere grad end nu, vil kunne 
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bøje. Fokus for det designmæssige arbejde herunder, vil altså ikke fokusere på at eliminere 

problemet vedrørende stigens knæk fuldkomment, men at øge fleksibiliteten i det 

fritstående led. Spaceren vil efter endt udvikling blive implementeret i det frithængende 

modul og forhåbningen herefter er at den øgede fleksibilitet, vil betyde at stigen vil kunne 

modstå en højere grad af vridning/træk end nu. 

 

Design 

 

På baggrund af den tilegnede viden fra analysen af LifeLadder og den givne problematik fra 

Port Safety har projektgruppen udviklet og arbejdet med iterationer på en ny spacer, som 

har til formål at substituere den eksisterende spacer. Dette kapitel vil kort introducere den 

løsningsorienterende tilgang i form af CCM og Storyboard og derefter beskrive 4 forskellige 

iterationer af en ny spacer. 

 

CCM 

 

For at skabe et fælles udgangspunkt for rapportens analytiske arbejde, udarbejdede 

projektgruppen nedenstående CCM, for at lære omkring den specifikke problemstilling 

stillet af Port Safety. Dette CCM har haft til formål at skabe en visuel repræsentation og 

synliggøre, hvad der skulle undersøges for at kunne arbejde med problemet. CCM har 

samtidig til måls at simplificere problemet visuelt, for nemmere at kunne finde et 

fokusområde. 
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Billede 22: CCM, LifeLadder 
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Billede 23: CCM vendt, LifeLadder 

 

Det fremgår af billede 22, at stigen knækker grundet at et modul bliver vredet, som tidligere 

beskrevet. Grunden til at leddet bliver vredet, som følge af påvirkning af is eller påsejling og 

derved knækker, er ifølge CCM mangel på fleksibilitet i led og moduler. Problemstillingen 

stillet af Port Safety, ønsker at arbejde med fleksibilitet netop i disse led/moduler, hvorfor at 

der er blevet tilføjet noder, som angiver årsager for den manglende fleksibilitet. Disse 

årsager skaber udgangspunktet for opgavens videre forløb, hvor der vil blive arbejdet med 

det uhensigtsmæssige design og materialevalg. 
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For at overveje det videre forløb yderligere, er der blevet lavet et vendt CCM. Det har den 

fordel, at det giver et overblik over hvordan at ændringer i design og materialevalg skaber 

en kædereaktion der løser det problem, og effekterne heraf, som CCM fokuserer på. Det ses 

desuden at både en ændring i materialevalg, samt designet i sig selv kan skabe denne 

kædereaktion.  

 

Storyboard 

 

Gruppens Storyboard forsøger at visualisere LifeLadder ift. gruppens designløsning, 

derudover er der en visualisering af Back Hang Climb. Første Storyboard visualiserer 2 stiger, 

som er næsten identiske, den eneste forskel er implementeringen af gruppens designløsning 

i den ene. Højre side viser LifeLadder med alm. spacer, hvor venstre side viser gruppens 

løsning implementeret. Ved LifeLadder ses der en båd som presser vand imod stigens side, 

dette gør at stigen bøjer i modsatte retning. Den bliver bøjet i så stor en grad at den 

knækker, og derved er uanvendelig. Gruppens løsning bliver udsat for samme 

kraftpåvirkning af båden, men her bøjer stigen blot og knækker altså ikke. Da 

kraftpåvirkningen forsvinder, går stigen tilbage til oprindelige form, og stigen kan stadigvæk 

anvendes. 
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Ved andet Storyboard visualiseres, hvordan Back Hang Climb påvirker stigens 

anvendelighed. Begge situationer starter med en mand der er faldet i havnen, og råber efter 

hjælp. Da han ser stigen, prøver han at kravle op af den, men ved den ene stige opleves 

Back Hang Climb. Her ses det at manden prøver at kravle op, men falder ned i vandet igen 

og kan derved ikke komme op af vandet. Ved den anden stige kommer manden op af 

vandet, grundet der ingen Back Hang Climb var. Det ses hvor stor effekt Back Hang Climb 

har ved en ulykke, og derfor er det vigtigt at en redningsstige ikke har denne effekt. 
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Storyboard sammenfatning 

 

Storyboard visualiserer altså to forskellige scenarier. Gængs for begge disse visualiseringer 

er at de hver især, viser en uhensigtsmæssig og en hensigtsmæssig situation af brugen af 

LifeLadder. Fordelen ved at benytte Storyboard, som visualiseringsværktøj, har været at 

ensrette forståelsen for både læser og gruppens medlemmer, således at rapportens videre 

forløb, har været klart forståeligt. 

 

Til- og fra valg af de 3 designforslag 

 

Gruppen har lavet en brainstorm omhandlende mulige designforslag, for at løse kravene 

opstillet i designrammen. Der vil i det følgende afsnit blive præsenteret de 3 designforslag, 
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samt oplyse om årsagerne bag til- og fravalg af de forskellige løsninger. Der vil afslutningsvis 

blive argumenteret for gruppens endelige valg af designløsning, som der vil blive arbejdet 

videre med senere i rapporten. 

 

Ankerløsningen 

 

Ankerløsningen baserer sig på, så vidt som muligt, at stabilisere stigen og samtidigt gøre den 

fleksibel, ved at tilføje et led med en høj grad af fleksibilitet i starten af den frithængende 

del. Ankerets funktion er at stabilisere stigen, så brugeren stadig kan klatre op ad den. 

Ankeret er ikke fastsat i bunden, men er blot et lod som trækker stigen nedad.  

Gruppen har valgt ikke at gå videre med dette designforslag, da man efter en gennemgang 

med Port Safety fandt ud af, at denne løsning allerede var blevet forsøgt implementeret 

uden succes. Kæden som fastholder ankeret ved denne type stiger havde ifølge Port Safety 

en utilsigtet konsekvens af at være så fleksibelt, at ankeret, ofte bestående af et lod, ville 

blive skubbet ind i stigens fastsatte punkt såsom en mole eller havnekant. På denne måde 

var ankeret med til at ødelægge eller skade havnekanten, der hvor stigen var monteret. 

Dette resulterede i at ankeret ofte skulle udskiftes eller omplaceres da det enten var gået i 

stykker eller ikke lå hensigtsmæssigt på havnebunden. 

Denne løsning ville have være med til at forøge stigens fleksibilitet, samt give den et fastsat 

punkt, som den kunne holde stigen fast i, hvilket ville betyde at den både ville være fleksibel 

og let at klatre på. Dette ville dog kræve, at driftshavende, konstant er opmærksom på 

ankerets placering, da eventuelle ryk vil betyde nedsat funktionalitet.  

Grundet den høje vedligeholdelsesgrad, er løsningsforslaget blevet fravalgt, da det ikke 

opfylder krav 3 fra designrammen.  
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Billede 24: Ankerløsning; Tegning Af M.M.N Sørensen; 2022 

 

Samlingsløsningen 

 

Det 2. løsningsforslag; Samlingsløsningen, som projektgruppen overvejede at arbejde ud fra, 

opstod ved tanken om en todelt stige. Ideen ved dette løsningsforslag var at have en stige 

delt i to dele. Første del af stigen, som ville være fastsat til havnekajen, ville være uændret, 

som Port Safetys stige er nu. Den anden del af stigen, ville skulle bestå af et materiale med 

mere fleksibilitet, som eksempelvis en kædestige. Imellem de to stigedele, ville en spacer 

skulle fungere som stabiliserende mellemled. Ved at skabe sådan et design, ville stigen i høj 

grad have fleksibilitet og være bevægelig i sidelæns bevægelser, men ville dog gå på 

kompromis med klatreoplevelsen, da stigen ville bevæge sig, når den blev benyttet. 

Denne løsning ville muligvis kunne løse problemet omkring knækket fuldstændigt, men går i 

for høj grad på kompromis med krav 5, hvilket er begrundelsen for fravalget af denne 

løsning. 
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Billede 25: Samlingsløsningen; Tegning Af M.M.N Sørensen; 2022 

 

 

Lagkageløsningen 

 

Den løsning som iterationsprocessen vil tage udgangspunkt i, er “Lagkageløsningen”. 

Lagkageløsningen går, som udgangspunkt, ud på at lade modulerne være og fokusere på 

udvikling af spaceren. Ved at fokusere på dette løsningsforslag er forhåbningen at man kan 

øge fleksibilitet, og samtidig bibeholde meget af stigens stabilitet. Projektgruppen vil 

forsøge at videreudvikle selve spacerne, og ændre dens form samt det materiale den er 

bygget af. 

Nedenfor ses det første udkast af lagkageløsningen hvor spaceren består af flere lag af 

gummi ovenpå hinanden, hvori der så skal være ét hårdt lag i hver sin ende og bløde lag 

imellem. Dette skal være med til at stabilisere lagkageløsningen, og dermed stigen samt give 

den fleksibilitet. 
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Sammenfattet har projektgruppen valgt at arbejde med lagkageløsningen, da det antages at 

denne løsning, er mest tilbøjelig til at øge fleksibiliteten i LifeLadder, og derudover ikke gå 

på kompromis med designrammen. Det antages dog også, at denne løsning ikke vil 

eliminere problemet med at stigen knækker fuldstændigt. 

 

 

 
Billede 26: Lagkageløsning; Tegning Af M.M.N Sørensen; 2022 

 

Overordnede overvejelser omkring lagkageløsningen og stresstest. 

 

Som udgangspunkt, så har projektgruppen valgt at gøre brug af gummi-typen EPDM i 1. 

iteration, da det antages at det vil øge stigens overordnede mobilitet, og fleksibilitet. 

Løsningsforslaget vil forsøge at sammensætte EPDM gummi med det knapt så fleksible 

materiale PLA (Polymælkesyre), et materiale der ofte bliver brugt til 3D-print. Begrundelsen 

for valget af netop disse materialer er deres tilgængelighed i FabLab, og materialets 
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enkelthed, som gør det nemt at arbejde med. Materialerne muliggør desuden, teoretisk set, 

at leve op til Port Safetys designramme, specifikt kravene omkring fleksibilitet, og hårdhed.  

PLA blev valgt grundet dens hårdhed, hvilket er grunden til at det ønskes at blive undersøgt, 

om hvorvidt det kan bruges til at holde stigen stabil i sammenspil med det mere fleksible 

EPDM-gummi. EPDM-gummiet skal sammen med PLA bruges til at skabe en spacer med 

mere fleksibilitet end den nuværende spacer, som blot består af EPDM-gummi. På denne 

måde antages det at stigens mulighed for at kunne rykke sig, når den bliver skubbet af 

naturens kræfter, vil blive forøget. Her skal naturens kræfter ses som værende når vandet 

omkring stigen bliver frosset til, og når bølgerne skubber til stigen. 

Efter gruppen havde besluttet sig for, hvilke slags materiale de ønskede at undersøge, følte 

de at det var nødvendigt at finde ud af, om materiale overhovedet kunne holde til de 

minimumskrav, som Port Safety har stillet. Derfor valgte man at stressteste materialet før, 

man gik videre med at sætte materialet fast på stigen. Dette blev gjort af tidsmæssige 

årsager, samt på grund af at gruppen stod I en situation, hvor man stadig var usikker på, 

hvilket materiale man skulle forsøge at bruge I sin endelige iteration. Valget blev foretaget 

på baggrund af læsning, om de materialer der var mulighed for at anvende, samt et vis krav 

om at materialerne skulle kunne holde til en del slid, og derved leve op til Port Safetys 

minimumskrav.  

Baseret på læsning om stresstestning, og de muligheder gruppen havde for at skabe egen 

empiri, har gruppen i sidste ende valgt at teste de forskellige materialers evner til at 

overleve store mængder pres, samt evnen til at vende tilbage til sin original form herefter. 

Gruppen har i den forbindelse valgt at gøre brug af en hydraulisk presse, som skal være med 

til at teste materialernes evne til at modstå stor kompressionsstress. 

Derved har gruppen i den endelige test af løsningsforslaget også valgt at undersøge, hvor 

meget der kan trækkes i stigen, før den knækker. Herved undersøger gruppen, hvor meget 

tensile stress, stigen kan klare. Testens fremgangsmåde vil blive gennemgået yderligere 

senere i rapporten, som har til formål at det repræsentere det skub, som stigen kan komme 

ud for i form af skub fra skibe der lægger til kaj, samt det pres som isflager vil påføre stigen. 
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Undersøgelse af designforslagenes nødvendige stivhed 

 

For at kunne opfylde designrammen for designløsningens krav, så har det været nødvendigt 

at kende til mængden af kraft, der bliver lagt på stigen under påstigning og benyttelse. 

Dette skal undersøges for at sikre at designet opfylder krav fra designrammen. Krav 5 sætter 

betingelser for hvordan den primære funktionalitet af stigen er. Hvis stigen bliver for 

fleksibel når brugeren træder op på den, så er den ikke længere funktionsdygtig. Det er 

derfor nødvendigt at stigen forbliver stiv indtil at den bliver udsat for en bestemt mængde 

kraft. Det er den mængde som forsøget bestemmer et skøn af.  

For at leve op til dette krav opsatte projektgruppen derfor et forsøg der gav et skøn på, 

hvilket tryk stigen ville være under, når nogen træder på den. Forsøget har en høj grad af 

usikkerhed, men det vurderes at skønnet er nok til at definere rammen for 

løsningsforslaget. 

Forsøget er ikke opstillet 1:1 med et reelt scenarie eller opsætning af LifeLadder, men er 

derimod opstillet for at måle den vægt der blev lagt på et trin fra 45 graders vinkel når man 

kravler opad. Derfor blev forsøget opstillet som vist på billedet herunder. Forsøgspersonen 

holder fast i den blå trappe med hænderne, og træder så op i en løkke som er fortøjet til 

trappen. Mellem løkken og trappen sidder en kranvægt som kan måle 0-300 kg.  

 

 Vægt  Resultat af forsøg  

Forsøgsperson 1  87 kg 51 kg 

Forsøgsperson 2  78 kg  38 kg  

Tabel 6: Forsøg 
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Billede 27: Test af Back Hang Climb 

 

Det fremgår derfor at hvis brugerens vægt ligger mellem 78-87 kg, som forsøgspersonerne 

her gør, så skal stigen kunne klare mellem 38-51 kg inden at den bliver fleksibel. Det resultat 

er meget specifikt, og der er mange ukendte variabler som; brugerens vægt, vådt tøj, og 

hvilket trin der bliver trådt på, som spiller ind ift. vægtpåvirkning og udfaldet.  

Tallene er ikke helt repræsentative, da der er nogle fejlkilder ved forsøget. Den første 

fejlkilde er, at det første trin, vil være under vand. Når man træder på det første trin, vil man 

derfor være under vand og derfor vil vægtpåvirkningen være anderledes. Når man er under 

vand, vil ens vægt blive lettere. En anden fejlkilde, er hvor stor Back Hang Climb, vil være på 

stigen, når man træder på den. I det forsøg der er blevet foretaget, er der ved hjælp af et 

reb, og derfor oplever brugeren Back Hang Climb effekten. Dette resulterer i at brugerens 

vægt vil variere, i forhold til den Back Hang Climb, der vil forekomme på stigen, der står i 

havnen. Denne form for at træde med en 45 graders vinkel er naturligvis kun det første trin 

på stigen. Man skal forestille sig at man ligger i vandet med fødderne ca. 1,5 meter under 

vandoverfladen og stigen går kun 1 meter under vandoverfladen. Det første trin er derfor et 

højt trin, som man vil træde ned på med en vinkel på ca. 45 grader. De resterende trin vil 

ikke være lige så høje, og derfor vil der heller ikke være det samme pres på stigen som der 

vil være på det andet trin og frem.  
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Stresstest af iterationer 

 

For at sikre at gruppens designløsning lever op til designrammen, vil der blive udført 

stresstest af iterationerne. Som beskrevet i “Stresstest af materialer og stige”, har 

stresstesten til formål at undersøge hvor meget kraft der kan påføres til testobjektet før de 

går i stykker. Gruppen søgte råd hos FabLab ift. hvordan en stresstest af iterationerne kunne 

forløbe. Herigennem blev det gjort tydeligt at en hydraulisk presse, ville være den bedste 

mulighed. Pressen ville skabe et vertikalt tryk på iterationen, som skulle simulere det tryk 

stigen udsættes for i et virkeligt scenarie. Resultaterne ville kunne vise gruppen hvorvidt 

materialevalget i den given iteration er forkert, og samtidig hvilken vej materialevalget skal 

gå i fremtidige iterationer. Da stigen bliver presset vertikalt, kom den under compressive 

stress. De to inderste spacere kommer under compressive stress, da de bliver 

sammenpresset.  

 

Intro til iterationer 

 

Dette afsnit vil vise en gennemgang af de iterationer der er blevet lavet. Der vil komme en 

forklaring på materialevalg af prototyperne, udvikling af prototyperne og stresstest af 

iterationerne. Den sidste del af dette afsnit, vil handle om testen af gruppens endelige 

iteration. 

 

Første iteration 

 

Materiale 

 

Type: Materiale: Tykkelse 

De hårde lag  PLA (Polylactic Acid) 5 mm 
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De bløde lag EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) 10 mm 

Tabel 7: Iteration 1 materiale 

 

Designudvikling 

 

Første prototype tog udgangspunkt i lagkageløsningen, og derfor skulle der udvikles et hårdt 

og et blødt lag. For at følge tanken bag Rapid Prototyping blev der brugt horisontal 

innovation, ved det maritime fagområde, da der herigennem kunne findes et materiale der 

allerede fungere i de ekstreme forhold designrammen har fastslået. Her blev der fundet en 

fortøjningsfjeder lavet i EPDM-gummi, som kan bøjes utallige gange og stadig vende tilbage 

til den oprindelige form.  

Ved produktionen af prototypen opdagede gruppen hurtigt vanskelighederne, ved at skære 

i gummiet. Dette skyldes fleksibiliteten af EPDM-gummiet, som i sidste ende gjorde at 

stykkerne blev skæve, samt havde forskellige tykkelser som ses på billede 28 herunder. 

 

 

Billede 28: 3D-print prototyper 

 

Det hårde lag blev printet på en 3D- printer. Til det hårde lag valgte gruppen PLA, som er et 

relativt hårdt plastmateriale dog med den nødvendige hårdhed (Wang, Gramlich, & 

Gardner, 2017). Det hårde lag blev formet efter de eksisterende spacere, så modulernes 

form ikke skulle ændres.  

Når PLA-lagene og EPDM-gummistykkerne, blev sat sammen var det tydeligt at designet 

havde sine problematikker som det ses på andet og tredje billede nedenunder. Den store 
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problematik ville her være robustheden, samt stigens skævhed. Derudover ville stigen ikke 

være homogen, og dette ville også være en stor problematik.  

Da gruppen nu havde erfaret implikationerne af måden lagene blev lavet, blev der fundet et 

alternativ. Der blev stadig brugt EPDM-gummi, men nu var det en gummi dug med en 

tykkelse på to mm. Dette gjorde gruppen i stand til at skære præcise stykker på en laser-

skære, der herefter kunne limes sammen til den ønskede tykkelse. Gruppen limede fem lag 

sammen, og derved endte på en tykkelse af 10 mm som ses på billedet til venstre herunder: 

 

 

Billede 29: 3D-print af spacer 

 

Test 

 

Hvilken iteration Antal ton Resultat  

Iteration 1 8 Til dels ødelagt 

Tabel 8: Iteration 1 test 

 

For at teste hårdheden samt fleksibiliteten af designet, lavede gruppen en stresstest af 

materialet. Til dette blev der benyttet en hydraulisk presse, der ville kunne presse det 

sammen med op til 12 tons vægt. Der vil herefter kunne vurderes hvorvidt materialet lever 

op til designrammens krav, om fleksibilitet og hårdhed. Da der blev presset med 8 ton i 

stresstesten, kunne materialet ikke presses mere sammen. Dette skyldes at materialet bliver 

“flydende”, hvor at der blot bliver presset igennem materialet og derved skubber materialet 
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ud til siderne som kan ses i på billedet til venstre herunder. Da trykket blev fjernet i den 

hydrauliske presse, og der ikke længere var et tryk på gummi-laget, gik det tilbage til dens 

oprindelige form efter få sekunder, med en smule deformhed, dog i så lav en grad at det er 

uden betydning. PLA-laget fik en bule, og beholdt sin deformhed som ses på billede 30. 

Bulens form skyldes at pressen havde en metalplade, med en rille i midten. Stigen vil 

nødvendigvis ikke komme op på et pres af 8 ton, men i testen så vi allerede ved 2 ton, at 

PLA-laget ikke holdte. Gruppen kiggede derfor videre efter et materiale der havde en højere 

hårdhed, som ville blive inddraget i anden iteration. 

 

 

Billede 30: Prototype test 

 

Sammenfatning 

 

Første iteration lagde fundamentet for designet, og bestod af et hårdt og blødt lag. Det 

bløde lag viste sig at have sine styrker, i at kunne klare langt over det krav designrammen 

stillede. Der var dog også en svaghed i form af, den lange manuelle produktionsproces. Så 

første iteration gav gruppen nogle gode resultater, der viste at problemet ikke lå ved de 

mekaniske egenskaber af det bløde lag, men derimod i produktionsprocessen. Det hårde lag 

blev 3D-printet i PLA, og viste sig ikke at kunne opfylde designrammen, da det ikke kunne 

klare en 2 tons kompressions stress. Så iteration 1 lagde op til et skift af materiale, men ikke 

designet. 
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Anden iteration 

 

Materiale 

 

Type: Materiale: Tykkelse 

De hårde lag  PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol) 5 mm 

De bløde lag Ninja Flex TPU A85 (Thermoplastic polyurethane)   10 mm 

Tabel 9: Iteration 2 materiale 

Designudvikling 

 

I anden iteration blev der ændret på både det bløde og hårde lag. Begge ændringer var af 

materialet, grundet resultatet af tidligere stresstest. Det bløde lag blev ændret fra brugen af 

flere EPDM-lag som var sammensat til et samlet lag på 10 mm, til Ninja Flex TPU med en 

tykkelse på 10 mm. Det bløde lag blev ændret til et materiale der kunne 3D-printes, grundet 

produktionsbesværligheden af første iteration. Det nye materiale vil blive beskrevet senere i 

rapporten. Der er desuden blevet tilføjet et firkantet indhak på den ene side af laget, med 

tilsvarende knop på den anden side. Dette blev tilføjet for at forbinde lagene sammen, og 

derved gøre dem mere stabile. 

Det hårde lag blev ændret fra PLA til PETG, som er et termoplastik med højere hårdhed dog 

lavere fleksibilitet. Samme indhak og knop blev lavet på det hårde lag. 
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Billede 31: Prototyper af spacer 

 

Test 

 

Hvilken iteration Antal ton Resultat  

Iteration 2 10 Til dels ødelagt 

Tabel 10: Iteration 2 test 

 

For at kunne finde ud af fleksibiliteten og hårdheden af vores designløsning, blev der 

foretaget en stresstest. Stresstesten blev lavet, med samme fremgangsmåde som ved anden 

iteration, som ses på billede 32 nedenunder. 

 



66 af 109 
 

 

Billede 32: Test af spacer 

 

I testen brugte gruppen samme hydrauliske presse som før, og kom op på et tryk af 10 tons. 

Dette er langt over designkravet, og hvad stigens andre komponenter kan holde til. 

Mellemlagene af TPU gik tilbage til deres oprindelige form øjeblikkeligt efter at trykket blev 

løftet.  

Som det ses på billede 33 nedenunder af det bløde lag, er det til højre ikke blevet deformt i 

så stor en grad at det ikke kan bruges. Til venstre ses laget før stresstesten. 

 

 

Billede 33: Prototype af spacer 

 

På billede 34 ses det hårde lag, som ved et tryk på 10 ton blev meget deformt. De to øverste 

er før testen, hvor de to nederste er efter. Det hårde lag nederst til højere, er blevet mest 

deformt af de to test lag, da det lå i bunden. Ud fra dette kan vi se at det hårde lag ikke vil 

knække, ud fra den estimeret pres, den vil blive udsat for på stigen som er 3 ton.  
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Billede 34: Prototype testresultat 

 

Sammenfatning 

 

Anden iteration så en ændring i materialevalget både af det bløde og hårde lag, hvorved det 

bløde blev til TPU og det hårde til PETG. TPU havde en nem produktionsproces, da det blot 

kunne 3D printes. Samtidig viste det sig at have gode mekaniske egenskaber der opfyldte 

designrammen, så der var ikke nogen svagheder ved brugen af TPU til det bløde lag. Det 

hårde lag blev som sagt ændret til PETG, som skulle være en mere fleksibelt type plastik end 

det tidligere anvendte PLA. Dette var også tilfældet, men det var for fleksibelt. Dette 

medførte at laget blev hurtigt deformt, og ikke kom tilbage til oprindelige form igen. Dog var 

det positivt at laget ikke knækkede, men gruppen ville igen prøve at lave et materiale skifte 

baseret på resultaterne fra anden iteration. 

 

Tredje iteration 

 

Materiale 

 

Type: Materiale: Tykkelse 

De hårde lag  ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) 5 mm 
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De bløde lag Ninja Flex TPU A85 (Thermoplastic polyurethane)   10 og 25 mm 

Tabel 11: Iteration 3 materiale 

 

Designudvikling 

 

Designet af tredje iteration følger samme udgangspunkt, som i anden iteration. Der er dog 

ændret i rækkefølgen af de bløde og hårde lag, hvorved der nu er tre bløde lag og to hårde. 

Af de tre bløde lag, har to af dem samme mål som den originale spacer som kan ses 

herunder.  

 

  

Billede 35: Prototype iteration 3 

 

Der ses på billedet til højre et cirkulært indhak forrest, som er en iteration af indhakket fra 

anden iteration. Indhakket skal sørge for at leddene ikke rykker sig til siderne, og derved gør 

det samlede led ustabilt. Grundet 3D-printnings imitationer, er indhakket lavet i de bløde 

lag. Dette skyldes at der ikke behøves at laves et “support” lag til indhakket, som hvis det 

var i PLA, PETG eller ABS. Skiftet fra PETG til ABS skyldes at PETG var for fleksibelt, og forblev 

deformt efter stresstesten. ABS har en højere hårdhed, men en mindre fleksibilitet som 

forhåbentligt skulle forhindre at laget skulle blive deformt.  
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Test 

 

Hvilken iteration Antal ton Resultat  

Iteration 3 4 Til dels ødelagt 

Tabel 12: Iteration 3 test 

 

Ved stresstesten af tredje iteration fulgte vi samme fremgangsmåde, som ved de tidligere 

iterationer. Testen skulle vise om ABS var en bedre løsning end PETG, ved at kigge på 

hårdheden samt fleksibiliteten. Resultatet af testen viste at ABS var for hårdt, og i 

kombination med TPU fungerede det slet ikke. ABS-laget blev presset ud mellem de to TPU-

lag, og knækkede i kanten som der ses på billede 36 herunder: 

TPU-laget kunne klare det samme som ved stresstesten i anden iteration, dog grundet hullet 

i midten kunne man se større skader. Det runde indhak fungerede stadig efter testen, til 

forskel fra det firkantede i anden iteration.  

 

 

Billede 36: Test af prototype 
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Sammenfatning  

 

Tredje iteration så en ændring i designet og materialevalget. Designet blev ændret fra at 

være i en hård – blød – hård rækkefølge, til nu at være i en blød – hård – blød. I takt med 

rækkefølgen blev ændret, så ændrede formen sig også. Det blev tilpasset LifeLadders 

moduler, og kunne nu testes på stigen. Det hårde lag så igen en materialeændring, da det 

nu blev lavet i ABS som skulle være hårdere end både PETG og PLA. Det viste sig at være for 

hårdt og derved kunne det ikke bruges, dog viste det bløde lag igen at det lever op til 

designrammen. Så resultaterne af tredje iteration lagde op til nogle overvejelser ift. designet 

af løsningen, og derved ændrede det markant tanken bag designløsningen. 

 

Fjerde iteration 

 

Materiale 

 

Materiale: Tykkelse 

Ninja Flex TPU A85 (Thermoplastic polyurethane)   10 og 35 mm 

Tabel 13: Iteration 4 materiale 

 

Designudvikling 

 

Ved iteration 2 og 3 har gruppen eksperimenteret med gummitypen TPU. Resultaterne har 

være lovende. Det har vist sig at TPU er så effektivt, at de hårde mellemlag bliver knust 

længe før TPU’en. Den fjerde iteration forsøger derfor at nytænke designet ved at gå væk 

fra lagkageløsningen, ved at lave hele prototypen i ét materiale, TPU.  
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Billede 37: Spacer 

 

Test 

 

Hvilken iteration Antal ton Resultat  

Iteration 4 2 Intakt  

Tabel 14: Iteration 4 test 

 

Iteration 4 holdt kun til 2 ton før at den blev foldet sammen. Da kraften blev frigivet, så 

indtog den igen sin originale form. Netop dét at den gentager formen er vigtigt, for det 

betyder at den ikke behøver at blive udskiftet. Den overholder altså krav nr. 3. Det virker 

umiddelbart negativt, at den kun kunne holde til 2 ton før at den bliver foldet sammen. Det 

giver dog virkelig god mening eftersom at iteration 4 er 25 mm længere end iteration 3 i det 

stykke som kommer til at sidde mellem modulerne. De resterende 20 mm er de 

støttestykker som sidder inde i modulerne og sørger for at spacerne ikke falder ud. På 

baggrund af de erfaringer, så har projektgruppen valgt at gøre iteration 4 til 

løsningsforslaget og gå videre i processen til mere omfattende tests.   
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Billede 38: Spacer test 

 

Sammenfatning  

 

Fjerde iteration så en stor ændring i designet, da det hårde lag blev afskaffet. Dette skete på 

baggrund af resultaterne fra de tidligere iterationer, som viste at det hårde lag var 

problemet. Derfor blev TPU anvendt igen til at lave fjerde iteration, som endte med at være 

gruppens endelige designløsning. Der blev igen stresstestet på iteration 4, og ved 2 ton 

kunne der ikke presses mere. Dette skyldtes formen af laget, og ikke materiale i sig selv så 

derved viste stresstesten ikke noget nyt, men viste igen at TPU kunne klare det stress den vil 

blive udsat for ved brug i den virkelige verden. Gruppen er gået væk fra lagkageløsningen, 

og derved er opgaven gået mere over i en materialeopgave. Dette skyldes at designet i sig 

selv er meget tæt på den spacer der allerede bliver brug i LifeLadder, blot med et bedre 

materiale og lidt andre dimensioner. Derved er designet i sig selv ikke det interessante, men 

mere det materielle spaceren er bygget af. 
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Opsummering af materialekonklusioner 

 

Ud fra de undersøgende iterationer, så er der nu et overblik over de forskellige afprøvede 

materialer og deres sammenspil. Projektgruppen vurderer at fokusere på TPU, som værende 

det bærende materiale i løsningsforslaget. Nedenfor i tabellerne opsummeres materialernes 

hårdheds- og fleksibilitetsværdi relativt til hinanden.  

 

Fra 1-3, hvor 1 er laveste og 3 er 

højeste.  

Hårdhed  

PLA 1 

PERG 2 

ABS 3 

Tabel 15: Materiale Hårdhed 

 

Fra 1-2, hvor 1 er laveste og 2 er 

højeste.  

Fleksibilitet 

EPDM 1 

TPU 2 

Tabel 16: Materiale Fleksibilitet 

 

I tabellerne fremgår det at TPU, som iteration 4 er bygget af, er det mest fleksible af de 

testede materialer. Projektgruppen har valgt udelukkende at fokuseres på et fleksibelt led, 

hvilket er begrundelsen for at ingen af materialerne fra hårdhedstabellen bliver brugt. 

 

Hvad er TPU? 

 

TPU står for Thermoplastic Polyurethane, hvilket vil sige, at det er en termoplastik 

kombineret med gummi. Grundet dens termoplastiske egenskaber og i kombination med 
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dens gummi egenskaber, er materialet brugbart som en erstatning for hårdere gummi 

såsom EPDM. TPU har en meget høj udstrækning inden den “knækker”, og samtidig en 

meget høj “Tensile Strength” som betyder at den har svært ved at knække ved træk i 

materialet (Habib , 2021).  

TPU har derved også en meget høj slitage modstand, samt modstår rifter i høj grad. Dette 

gør materialet oplagt at bruge i situationer hvor det er under voldsomme forhold, eller 

bliver udsat for stress ofte. TPU er desuden også UV resistent, hvilket gør det i stand til at 

være i direkte sollys i længere perioder uden at det påvirker materialets styrke. TPU er 

desuden resistent overfor både vand og diverse kemiske væsker (NinjaTek, u.d.). 

Derudover kan TPU have en varieret Shore værdi i intervallet 30A til 100A, grundet at 

densiteten kan ændres ved produktionen. Derfor kan man have et TPU-materiale der kan 

være blødt som en elastik, eller hårdt som hjulene på en indkøbsvogn (Smooth-On, u.d.). 

TPU har også rigtig gode temperatur egenskaber, da den først smelter ved 220 grader. 

Samtidig kan den klare temperaturer ned til minus 40 grader, hvorved den overgår til en fast 

form imod sætning til dens oprindelige elastiske form (Habib , 2021). Da stigens moduler 

aldrig vil ramme disse temperaturer, er det relevant at undersøge hvad der sker for 

strukturen af TPU ved henholdsvis -20 grader og 60 grader. Netop det interval er relevant 

eftersom at det er krav 1 fra designrammen. For at undersøge dette opsatte gruppen et 

forsøg, der skulle belyse denne temperaturpåvirkning. Forsøget havde en simpel opstilling, 

så den nemt kunne gentages.  

 

Test af TPU ved forskellige temperaturer 

 

Ved forsøget blev stigens modul brug til at fastholde TPU modulet, da dette ville efterligne 

det virkelige miljø. Dette måles ved at udføre en tensile stress test, eftersom at der bliver 

trukket i materialet. Dette bliver gjort for at undersøge om materialet kan holde til at sidde 

fast, og blive udsat for stigens vægt, samtidig med at materialet bliver udsat for forskellige 

temperaturer.  
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Der blev målt temperatur før forsøgets igangsættelse, med et infrarødt termometer. For at 

belaste TPU modulet, blev der brugt en spand med vand som skulle simulere stigens vægt. 

Spanden med vand vejede 9,5 kg. Der blev samtidig målt et startpunkt, ved 20,6 cm. Testen 

blev udført, ved at måle differencen mellem startpunktet og slutpunktet i cm, som ville vise 

forskellen i TPU modulets fleksibilitet under de forskellige temperaturer. Der er markeret 

med en rød streg på billede 39 af forsøgsopstillingen, hvor startpunkt er målt fra. Det er 

samtidig her at spanden blev fastsat, og derved her at der bliver påført stress til TPU-laget. 

Forsøgets opstillings ser således ud: 

 

 

Billede 39: TPU Test 

 

For at få TPU-laget op på 50 grader, blev der brugt en tør ovn, dette er med til at fordele 

temperaturen jævnt. Hvis der blev brugt en normal køkkenovn, ville temperaturen ikke blive 

jævnt fordelt over hele laget, som ønsket. For at ramme -20 grader lagde gruppen TPU-laget 

i en fryser, der køler materialet ned til -20 grader. Dette gøres for at simulere de forhold, 

som stigen kan blive udsat for. Da der findes 1 slags LifeLadder, er det derfor nødvendigt, at 

materialet kan klare de ekstreme forhold, som forholder sig på jorden. Disse temperaturer 

baserer sig på det gennemsnitlige vejr ved de punkter, som LifeLadder allerede baserer sig. 

Hertil var den laveste temperatur ved Nuuk havn, hvor temperaturen kom ned på -17 grader 

(Accuweather - Nuuk, Sermersooq, 2021) 
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Dertil er den varmeste temperatur ved Port Hedland i Australien, hvor temperaturer kom 

helt op på 47 grader (Accuweather - Port Hedland, Western Australia, 2021) 

Ved forsøgets igangsættelse blev følgende data registreret: 

 

 Temperatur Start mål i cm Slut mål i cm Differencen i cm 

Stuetemperatur 24,3 20,6  20,4 -0,2 

Kold -11,6 20,6 20,5 -0,1 

Varm 45,1 20,6 20 -0,6 

Tabel 17: Forsøg  
 

Ved testen af TPU-laget ved stuetemperatur ses en difference på -0,2 cm, dette er gruppens 

kontrolforsøg, da dette er den generelle temperatur gruppen har arbejdet med TPU laget i. 

Dette er gruppens udgangspunkt ift. TPU-lagets fleksibilitet, og de efterfølgende forsøg vil 

blive vurderet ift. denne. Gruppen havde en hypotese om at ved en koldere temperatur, vil 

fleksibiliteten være lavere, hvorved en højere temperatur vil den være højre. Ved forsøgets 

data, ses det at fleksibiliteten ikke ændre sig meget ved en koldere temperatur, dog bliver 

den lavere. Det kan antages at ved en højere vægt vil differencen være større. Ved en højere 

temperatur ses det at fleksibiliteten stiger meget, da differencen er -0,6. Dette kan også 

antages, at vil stige ved en højre vægtpåvirkning. Gruppens hypotese blev bekræftet da en 

koldere temperatur formindskede fleksibiliteten, og en højere temperatur forøgede 

fleksibiliteten. Billederne er forsøgene med vægten påsat, kan ses herunder: 
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Stuetemperatur                                Kold            Varm 

Billede 40: Test af forskellige grader 

 

Opsætning af forsøg med løsningsforslaget 

 

Efter at den fjerde iteration var blevet stresstestet, så stod det klart, at den kunne være et 

realistisk løsningsforslag. Derfor valgte projektgruppen at opsætte et omfattende forsøg der 

havde til formål at udsætte stigen og løsningsforslaget for et repræsentativt tryk.  

Forsøget blev opsat med hjælp fra Port Safety og FabLab, og foregik i FabLabs lokaler i 

bygning 37 på Roskilde Universitets Campus. Projektgruppen har arbejdet med designforslag 

som skulle kunne gøre det muligt for LifeLadder at håndtere tryk både lige på og fra siden. 

Det var derfor nødvendigt at lave 2 opsætninger. Den første hvor at trykket kom lige på, og 

den anden, med trykket fra siden. De 2 opsætninger er i denne rapport refereret til som 

opsætning 1 og -2. Der er en håndfuld elementer som går igen i begge opsætninger. De 

nævnes først.  

Stigen er, som uddybet i TRIN-analysen, bestående af en varierende mængde 

plastikmoduler. Det er de gule elementer. Mellem modulerne sidder nogle spacere. De 

sætter stigen sammen og giver den en lille del af dens fleksibilitet. Løsningsforslaget er 

netop en udskiftning af disse spacere på udvalgte steder som varierer fra forsøg til forsøg. 

Løsningsforslaget er de hvide spacere og de sorte spacere er Port Safetys almindelige 

spacer.  
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Billede 41: LifeLadder 

 

Kranens placering er forskellig fra forsøg til forsøg og trækker fra forskellige vinkler, gængs 

for alle forsøg er dog at kranen er placeret over stigen. Stigen ligger således under en kran 

som kan trække ½ ton. Mellem kranens krog og stigen, der er der et solidt bånd og en 

kranvægt. Kranvægten går fra 0-300 kg, og bruges til at give projektgruppen data på 

forsøgende, ved at måle hvor stor en vægt der trækkes med.  
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Billede 42: Test af LifeLadder 

 

Opsætning 1: Som nævnt, så havde denne opsætning det formål at undersøge om 

løsningsforslaget løste problematikken med tryk lige på stigen. Som beskrevet i afsnittet om 

hvorfor at der ikke testes 1:1, så blev forsøget ikke opført i en havn. Måden det blev gjort på 

var at fastlåse stigen vandret med beslagene rettet mod loftet og så trække opad i stigen.  

Det er hensigtsmæssigt, eftersom at trykket skal komme fra modsatte side af beslagene. 

Altså ind på stigen.  

Formålet med at placere stigen på denne måde, var at det var den mest effektive måde at 

efterligne virkelige omstændigheder. Stigen ville under normale omstændigheder være 

fastmonteret en havnekaj med beslagene vendende ind mod kajen. Altså ville pres på 

stigen, antages at komme fra den modsatte side af beslagene. Det gør den ligeledes i 

forsøget fordi der trækkes og ikke trykkes. Stigen bevæger sig derfor ind mod beslagene. 

Hvilket er, som forklaret, hensigtsmæssigt.  
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Billede 43: Test af LifeLadder 

 

Opsætning 2: Ved denne opsætning var målet at undersøge hvordan stigen reagerede med 

et træk fra siden. Det var derfor nødvendigt med en ny opsætning. Stigen har i denne 

opsætning en større højde når den står på siden end når den ligger ned, så derfor blev 

kranen hævet. Det blev gjort ved at indsætte flere paller under den. Ved opsætning 1, der 

var stigen monteret til kranen. Det kan den ikke i opsætning 2, da der ikke er beslag til siden 

af stigen. Den blev derfor i stedet monteret fast til pallerne på den ene side. Det blev gjort 

med nogle 100 mm træskruer. Udførelsen af trækket på stigen blev udført på nøjagtigt 

samme måde som i opsætning 1.  
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Billede 44: Test af LifeLadder 

 

Beregning af kraft fra moment til led 

 

Den momentkraft, som man kan udregne ud fra teorien om drejningsmomentet, er ikke 

repræsentativ med den kraft der er lagt i spacerne. Det er eftersom at den bliver fordelt 

mellem i både den høje- og den lave spacer og ikke blot i ét punkt. Det er derfor nødvendigt 

at tilføje et element mere i ligningen, for at få et brugbart resultat. Det der skal tilføjes, er 

derfor modregning ved bredden af stigen. I denne opgave kaldes denne værdi B – som i 

bredde.  

Det rigtige regnestykke for kraften i spacerne er derfor: 
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Billede 45: Test af LifeLadder 

 

Når det skal beregnes, så skal man altså omregne alle værdier til SI-enheder og herefter 

udregne. Et eksempel: 

Vi har 250 kilogram kraft som er lagt på stigen som er 95 centimeter lang og 10 centimeter 

bred. Det giver os regnestykket:  

 

I dette scenarie, så afleveres der altså 2.375 ton i den øverste spacer ved en kraft på 250 

kilogram. 

 

Resultater fra testforsøg d. 20.05.2022 på iteration 4 

 

I dette afsnit vil resultaterne af de testforsøg som er blevet foretaget af projektgruppen, 

blive præsenteret og evalueret kort, inden de senere i rapporten vil blive diskuteret. Alle 

forsøg er blevet opsat i samarbejde med FabLab, Port Safety og gruppens vejleder. 

Forsøgene er desuden blevet dokumenteret løbende med testresultater, billeder og video. 
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Disse forsøg vil blive udført med projektgruppens iteration 4, hvilket er løsningsforslaget, 

som projektgruppen præsenterer til Port Safety. Iteration 4 vil igennem disse test, som 

udgangspunkt blive sat ind som spacer-led, i toppen af det løstsiddende modul. 

Testforsøgene vil blive foretaget, med stigen placeret i horisontale og vertikale positioner og 

kranen vil foretage lige og skæve træk på stigen, for at undersøge hvor fleksibel stigen er på 

forskellige led og ved forskellige vrid. Alt pres på stigen er foretaget gradvist, således at der i 

stigende grad er blevet tilføjet mere træk på stigen.  

Igennem alle testforsøg, vil formålet med testen være at skabe videnskabeligt belæg for, at 

projektgruppens iteration 4, tilføjer LifeLadder mere fleksibilitet end den almindelige spacer. 

Alle testforsøg er blevet foretaget med de samme 4-8 iteration 4-spacere.  

 

Hypotese 

 

Testforsøgenes hypotese var at LifeLadder ville opnå en højere fleksibilitet ved brug af 

løsningsforslaget, end ved brug at den almindelige spacer. For at måle om hvorvidt denne 

hypotese er imødekommet opsatte gruppen disse succeskriterier: 

 

- LifeLadder skal kunne hives i med større kraft 

- Knækket på LifeLadder skal forekomme senere 

- LifeLadder, skal kunne samle sig selv, efter voldsomt vrid 

 

Hvis alle disse kriterier er opfyldt under forsøgene, vil rapportens hypotese anses som 

værende korrekt og en større fleksibilitet i LifeLadder, vil dermed være opnået. 
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Forsøg 1, horisontal vinkel, lige træk 

 

Første forsøg gør brug af opsætning 1, og havde til formål at undersøge, hvor meget stigen 

ville holde til med et jævnt, horisontalt træk fra midten af stigens trin. Udover at undersøge 

stigens horisontale fleksibilitet, vil dette forsøg også give os indblik i om stigen fortsat er 

modstandsdygtig overfor Back Hang Climb effekten og om hvorvidt stigen ville falde tilbage i 

samme form, som før forsøget. Spaceren er i dette forsøg placeret imellem det fastspændte 

modul (det modul som beslaget sidder fast i) og det første frie modul, som ikke er monteret 

med et beslag. Grunden til at spaceren er placeret her, er fordi at det er i præcist dette 

mellemrum, hvor stigen vil blive mest stresset når det bøjes. Stigen er ved forsøgene 4- 

moduler lang efter spacerne. Det er det samme som 95 cm. Det er relevant at vide i forhold 

til beregningerne på kraften i spacerne. Hvilket bliver udregnet ved brug af formlen for 

drejningsmomentet.  

 

Billede 46: Testforsøg 1, før træk, horisontal vinkel, lige træk 
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Resultater, forsøg 1 

 

Forsøg 1 blev stoppet med en trækkraft på 74 kg, for at kontrollere om hvorvidt stigen ville 

trække sig tilbage, til sin oprindelige form. 

 

Test 

Nummer: 

Afmålt kraft i 

træk: 

Beregnet kraft i 

øverste spacer: 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

1 74 kg 0.703 ton  Ja Nej 

Tabel 18: Resultat forsøg 1 

 

 

Billede 47: Testforsøg 1, under træk 

 

Forsøg 2, horisontal vinkel, lige træk 

 

Andet forsøg blev foretaget under præcis samme forhold og med samme udgangspunkt som 

første forsøg. 
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Resultater, forsøg 2 

 

Forsøget blev stoppet med en trækkraft på 82 kg, for at kontrollere om hvorvidt stigen ville 

trække sig tilbage til oprindelig form. 

  

Test 

Nummer: 

Afmålt kraft i 

træk: 

Beregnet kraft i 

øverste spacer: 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

2 82 kg 0.779 ton Ja Nej 

Tabel 19: Resultat forsøg 2 

 

Forsøg 3, horisontal vinkel, lige træk 

 

Tredje forsøg blev foretaget under samme forhold og med samme udgangspunkt som de to 

forrige. 

 

Resultater, forsøg 3 

 

Forsøget blev stoppet med en trækkraft på 95,5 kg for at kontrollere om hvorvidt stigen ville 

vende tilbage til original form. Testen blev desuden stoppet da stigen overskred en vinkel, 

hvor den ville have kontakt med vandet i en havn, denne vinkel blev afmålt til 45 grader. Af 

denne grund blev yderligere træk på stigen konkluderet overflødigt, hvorfor at dette er 

sidste test af denne type med iteration 4. 

 

Test 

Nummer: 

Afmålt kraft i 

træk: 

Beregnet kraft i 

øverste spacer: 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

3 95,5 kg 0.907 ton Ja Nej 

Tabel 20: Resultat forsøg 3 
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Billede 48: Testforsøg 3, under påvirkning af 95,5 kg 

 

Forsøg 4, horisontal vinkel, lige træk 

 

Fjerde forsøg blev foretaget under samme forhold og med samme opstilling som de tidligere 

forsøg. Dog opstilles dette forsøg uden brugen af iteration 4, men med den almindelige 

spacer, for at kunne skabe sammenligningsgrundlag, med brugen af iteration 4. 
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Billede 49: Testforsøg 4, før påvirkning 

 

Resultater, forsøg 4 

 

Forsøget blev stoppet med en trækkraft på 125 kg, for at undersøge om stigen ville vende 

tilbage til sin originale form. Stigen vendte delvist tilbage til original form, men i løsere 

tilstand end tidligere, i spacer leddet. Forsøget blev desuden stoppet, da stigen ramte den 

samme vinkel som i forsøg 3. 

 

Test 

Nummer: 

Afmålt kraft i 

træk: 

Beregnet kraft i 

øverste spacer: 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

4 125 kg 1.187 ton Delvist Nej 

Tabel 21: Resultat forsøg 4 
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Sammenfatning 

 

De fire første testforsøg foregik med stigen horisontalt placeret på gulvet. Kranen var 

placeret så den hev lige på modulet, således at ingen sider af stigen, blev påvirket mere end 

andre. Iteration 4 blev i alle forsøg på nær forsøg fire placeret i mellemrummet mellem det 

fastsatte og det frithængende modul. Stigen knækkede ikke under nogen af forsøgene og 

kunne i alle tilfælde folde sig selv ud, til sin almindelige form igen på nær i forsøg 4, hvor 

stigen kun delvist vendte tilbage til sin original form. 

 

 

Billede 50: Testforsøg 3, efter påvirkning af 95,5 kg 

 

Stigen kan altså klare et pres på 95,5 kg med brugen af iteration 4 og 125 kg med den 

almindelige spacer uden at gå ud af drift efter, så længe at presset på stigen er jævnt 

fordelt. Dette kan eksempelvis komme til udtryk, hvis stigen bliver ramt frontalt af en båd 

eller et andet objekt. 

Resultaterne af disse test er blevet lavet med LifeLadder, hvor den sammenlagte 

modullængde udgjorde 95 centimeter og hvor at stigen blev trukket fra det nederste trin. 
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Der er således en del ukendte faktorer. Der er ingen garanti for, at det er der stigen bliver 

ramt, og de stiger som Port Safety monterer har varierende længder. Testen danner således 

ikke resultater eller belæg for hvordan stiger af andre længder, eller med specifikt pres på 

andre trin vil reagere og om de vil knække. Denne data kan desuden ikke bruges i 

forbindelse med vurderingen af problemstillingen i Oslo, da islaget formentligt ikke vil blive 

drevet ind imod kajen, hvor stigen er monteret. De første tre test konkluderer således at 

LifeLadder med en længde på 95 centimeter, ikke går i stykker af at blive ramt direkte på 

nederste trin, med en styrke på 95,5kg ved brugen af iteration 4 og 125kg ved brugen af den 

almindelige spacer. 

Der vil ikke blive testet yderligere på denne vinkel, da projektgruppen sammen med Port 

Safety ved forsøgene konkluderede at denne fleksibilitet både ved brugen af iteration 4 og 

den almindelige spacer var tilfredsstillende. Problematikken vil altså for resten af rapporten, 

afgrænse sig fra at arbejde med denne horisontale vinkel med lige træk. 

 

Forsøg 5, horisontal vinkel, skævt træk 

 

Det femte testforsøg gjorde fortsat brug af opsætning 1 og havde til formål at undersøge, 

hvor meget stigen ville holde til med et ujævnt træk, fikseret på den ene af stigens vanger. 

Dette forsøg ønskede at undersøge stigens holdbarhed, skulle den blive ramt horisontalt og 

hvor stigen bliver presset fra 1 vinkel. Spaceren er i dette forsøg placeret samme sted som i 

de tidligere forsøg. 
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Billede 51: Testforsøg 5, inden påvirkning 

 

Resultater, forsøg 5 

 

Forsøget blev stoppet med en trækkraft på 105 kg, for at undersøge om hvorvidt stigen ville 

vende tilbage til sin originale form. 

 

Test 

Nummer 

Afmålt kraft i 

træk 

Beregnet kraft i 

øverste spacer 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

5 105 kg 0.997 ton Ja Nej 

Tabel 22: Resultat forsøg 5 

 

Forsøg 6, horisontal vinkel, skævt træk 

 

Sjette forsøg blev foretaget under samme forhold og med samme udgangspunkt som forsøg 

5. 
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Resultater, forsøg 6 

 

Forsøget blev stoppet med en trækkraft på 268 kg, for at undersøge om hvorvidt stigen ville 

vende tilbage til sin originale form og fordi stigens spacer, var presset så langt ind at 

modulerne, begyndte at skubbe mod hinanden.  

 

Billede 52: Testforsøg 6, under påvirkning af 268 kg 

 

Projektgruppen konkluderede desuden sammen med Port Safety, at mængden af pres på 

stigen og den fleksibilitet stigen havde udvist i dette forsøg, var fyldestgørende. Der blev 

således ikke foretaget flere tests med denne opsætning. 

 

Test 

Nummer 

Afmålt kraft i 

træk 

Beregnet kraft i 

øverste spacer 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

6 268 kg 2.546 ton Ja Nej 

Tabel 23: Resultat forsøg 6 
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Sammenfatning 

 

Forsøg 5 og 6 konkluderer således at LifeLadder med en længde på 95 centimeter, kan holde 

til et træk på 268 kg uden at gå i stykker, hvis der hives horisontalt i den ene af stigens 

vanger. 

 

Forsøg 7, vertikal vinkel, lige træk 

 

Syvende forsøg gør brug af opstilling 2. Forsøget undersøger hvor stor kraft, stigen kan hives 

i fra en sidelæns vinkel, før den knækker. Spaceren er i dette forsøg placeret samme sted, 

som i de øvrige forsøg. 
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Billede 53: Testforsøg 7, før påvirkning 

 

Resultater, forsøg 7 

 

Forsøget blev stoppet med en trækkraft på 181 kg, da stigen knækkede. Stigen blev 

konstateret knækket ved trinnet umiddelbart efter spaceren. 
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Billede 54: Testforsøg 7, knækket 

 

Test 

Nummer 

Afmålt kraft i 

træk 

Beregnet kraft i 

øverste spacer 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

7 181 kg 1.719 ton Nej Ja 

Tabel 24: Resultat forsøg 7 

Note 

 

Efter dette forsøg blev der pillet et modul af stigen, for at teste på en kortere stige. 

Testresultater herfra og fremad, kommer altså fra en kortere stige. Grundet stigens længde 

vil testresultaterne ikke kunne sammenlignes direkte med tidligere forsøg og det skal 

antages at et knæk på denne kortere stige, med en bestemt vægtpåvirkning, ikke vil betyde 

et knæk på en længere stige med samme vægtpåvirkning. 
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Forsøg 8, vertikal vinkel, lige træk 

 

Ottende forsøg gjorde fortsat brug af opstilling 2 og havde til formål at undersøge samme 

problematik som forsøg syv. Dog blev der i stedet for de 4 spacere placeret tidligere, 

placeret yderligere 4 i leddet efter. Således at de to moduler i stigen efter beslagene havde 

iteration 4 i stedet for den almindelige spacer. Forhåbningen ved at ændre mængden af 

spacere var, at stigen ville blive mere fleksibel og at knækket ville komme senere. Ved at 

gøre flere moduler på stigen fleksible i spacer-leddet, antog projektgruppen at noget af 

presset, ville blive ført ned igennem modulerne. 

 

Resultater, forsøg 8 

 

Forsøget blev stoppet med en trækkraft på 191 kg, da stigen knækkede. Dette testforsøg 

tilførte stigen 10 kg holdbarhed, ved at tilføje flere spacer, dog knækkede stigen stadigvæk, i 

samme modul som i forsøg 7. Denne sammenligning er baseret på en længere stige, så vægt 

påvirkningen på en længere stige, antages altså at skulle have været endnu større. 

 

Test 

Nummer 

Afmålt kraft i 

træk 

Beregnet kraft i 

øverste spacer 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

8 191 kg 1.814 kg Nej Ja 

Tabel 25: Resultat forsøg 8 

 

Forsøg 9, vertikal vinkel, lige træk 

 

Forsøg 9 gør brug af samme opstilling som de øvrige forsøg, men har til formål at skabe 

sammenligningsgrundlag med den almindelige spacer. Stigen er altså i dette forsøg ikke 

udstyret med projektgruppens iteration 4 og har i stedet Port Safetys spacer i alle stigens 

led.  
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Billede 55: Testforsøg 9, før vægtpåvirkning 

 

Resultater, forsøg 9 

 

Forsøget blev stoppet med en trækkraft på 188 kg, da stigen knækkede. 

 

Test 

Nummer 

Afmålt kraft i 

træk 

Beregnet kraft i 

øverste spacer 

Trak stigen sig 

tilbage? 

Knækkede 

stigen? 

9 188 kg 1.786 ton Nej Ja 

Tabel 26: Resultat forsøg 9 

 

Delkonklusion 

 

På baggrund af disse testforsøg antages det at projektgruppens iteration 4, kan tilføre Port 

Safetys stige lidt fleksibilitet.  
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Forsøg 1-4 med en horisontal placering og lige vinkel, viser umiddelbart en større 

vægtpåvirkning på stigen med alm. spacer end med iteration 4, men der skal tages højde for 

at disse eksperimenter, blev stoppet før stigen knækkede, da den opfyldte en 

tilfredsstillende fleksibilitet. Stigen ville altså i alle disse forsøg kunne holde til en større 

vægtpåvirkning. Disse resultater anses i både tilfældet med iteration 4 og alm. spacer som 

tilfredsstillende. 

Forsøg 5 og 6 benytter udelukkende iteration 4 og skaber tilfredsstillende resultater på 

mængden af vægt, der kan trækkes med.  

Ses der på test 9 og 7, forekom knækket tidligere ved brugen af iteration 4. 

Længdeforskellen muliggør dog et postulat om at stigens knæk ville være forekommet 

omkring samme vægtpåvirkning med iteration 4. Sammenligner man forsøg 9 og 8, viser 

resultatet at iteration 4 i to led, tilfører Port Safety 3kg ekstra fleksibilitet. 

 

Forsøg: Afmålt kraft 

i træk 

 

Beregnet 

kraft i 

øverste 

spacer 

Knækkede 

stigen? 

Brugte 

forsøget 

iteration 4 

spacere? 

Brugte 

testen alm. 

Spacere? 

Stigens 

placering, 

vinkel for 

træk 

1 74 kg 0.703 ton Nej Ja Nej Horisontal, 

lige 

2 82 kg 0.779 ton Nej Ja Nej Horisontal, 

lige 

3 95,5 kg 0.907 ton Nej Ja Nej Horisontal, 

lige 

4 125 kg 1.187 ton Nej Nej Ja Horisontal, 

lige 

5 105 kg 0.997 ton Nej Ja Nej Horisontal, 

skæv 

6 268 kg 2.546 ton Nej Ja Nej Horisontal, 

skæv 

7 181 kg 1.719 ton Ja Ja Nej Vertikal, lige 
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8 191 kg 1.814 ton Ja Ja Nej Vertikal, lige 

9 188 kg 1.786 ton Ja Nej Ja Vertikal, lige 

Tabel 27: Samlet oversigt af forsøg 

 

Port Safety har ikke tidligere foretaget test af denne type med sammenlignelige data, 

hvorfor at disse ikke har relevans til forsøgene foretaget af projektgruppen. Det konkluderes 

således på baggrund af testforsøgene at LifeLadder bliver tilført fleksibilitet igennem brugen 

af iteration 4 i flere led og at projektgruppens hypotese er korrekt.  

 

Diskussion 

 

Løser iteration 4, Port Safetys problemstilling? 

 

Denne rapport konkluderer i afsnittet om testresultater, at Port Safetys LifeLadder er blevet 

mere fleksibel, som følge af implementeringen af iteration 4, men løser denne tilførte 

fleksibilitet Port Safetys problemstilling, omkring stigens knæk? Det vil diskuteres i de næste 

3 afsnit; Horisontal fleksibilitet, Vertikal fleksibilitet, og Sammenfatning.  

 

Horisontal fleksibilitet 

 

Testforsøg 1 – 6 tager alle udgangspunkt i undersøgelsen af vrid og træk på en horisontalt 

placeret stige igennem opsætning 1. Resultaterne af disse testforsøg blev konstateret 

tilfredsstillende af Port Safety både ved brugen af iteration 4, men også ved brugen af den 

almindelige spacer. Implementeringen af iteration 4, har altså ikke skabt ændringer i 

fleksibilitet, ift. hvad stigen allerede var i stand til, i denne vinkel.  

Port Safetys almindelige spacer, lever ifølge testresultaterne allerede op til det 

fleksibilitetskrav, der stilles til LifeLadder. Grunden til at testforsøg alligevel blev lavet på 

denne vinkel, var at tidligere testforsøg, foretaget af Port Safety ikke konkluderede, på 
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stigens fleksibilitet. På denne måde bidrager rapporten altså også til Port Safety, med 

information omkring stigens i forvejen eksisterende evner. Afslutningsvis antages det at 

yderligere udvikling af fleksibilitet i denne vinkel, ikke er nødvendigt for stigen og ikke 

ønskes af Port Safety. 

Iteration 4 tilføjer således ingen reel ændring af LifeLadders horisontale fleksibilitet.  

 

Vertikal fleksibilitet 

 

Testforsøg 7 – 9 tager udgangspunkt i undersøgelser af træk i en vertikalt placeret stige. 

Resultaterne af disse test viser at LifeLadder bliver tilført fleksibilitet, ved brugen af iteration 

4 i flere led. Testresultaterne argumenterer desuden for at knækket med ens længder af 

stiger, ville være opstået omkring samme punkt. Dog er dette argument bygget på en 

antagelse, som ikke er blevet undersøgt yderligere.  

Iteration 4 tilføjer således en reel ændring af LifeLadders vertikale fleksibilitet, hvilket er 

ønskværdigt ifølge Port Safety. 

 

Sammenfatning 

 

Projektgruppen argumenterer ud fra ovenstående for at et nyt perspektiv på LifeLadders 

fleksibilitets problem er opstået, da problemstilling nu kan anses som værende todelt, med 

et fokus på vertikal udvikling fremfor horisontal. 

Overordnet set danner denne rapport et svagt argument for at stigens vertikale fleksibilitet 

er blevet forøget. Undersøgelser er dog på nuværende tidspunkt for svage til at danne et 

stærkt belæg for denne udvikling. 
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Testforsøg Iteration 4 Alm. Spacer Hvornår 

knækkede 

stigen? (Kraft i 

træk, kg) 

8 Ja Nej 191 kg 

9 Nej Ja 188 kg 

Tabel 28: Testforsøg  

 

Ses der desuden på mængden af øget fleksibilitet i testforsøg 8 og 9 ud fra et vægtmæssigt 

standpunkt, er forøgelsen formentligt så lille, at dette ikke vil løse Port Safetys 

problemstilling. 

LifeLadder er ifølge testresultater blevet mere fleksibel, men ikke i en sådan grad, at 

problemstillingen vedr. knækket kan anses som værende løst. 

 

Designrammen  

 

Projektgruppen fik udarbejdet følgende designramme, i forbindelse med Port Safetys 

problemstilling. 

 

Krav nr. Beskrivelse 

1. Den skal kunne klare temperaturer fra –20 til 60 grader celsius. 

2. Den skal kunne pakkes og transporteres globalt. 

 

3. Den skal kunne holde i 20 år+ ved et havnemiljø. 

 

4. Afstanden mellem trinnene skal være ens på hele stigen. 
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5. Stigen må ikke blive så fleksibel at brugeren bliver ramt af Back Hang Climb 

effekten på vej op af den. 

 

6. Den skal opretholde samme synlighed som stigen allerede har. 

 

Tabel 29: Krav fra Port Safety 

 

Port Safety stiller igennem denne ovenstående designramme krav til hvad LifeLadder skal 

kunne efter endt udvikling. Det er vigtigt at notere, at stigen igennem denne designramme 

skal kunne leve op til krav, som går på tværs af forskellige klimaer på jorden. Denne 

designramme begrænser i høj grad stigens muligheder. Ved undersøgelsen af TPU-lagets 

temperatur egenskaber, blev det tydeligt at der ved en koldere temperatur var en 

formindsket fleksibilitet og ved en højere temperatur en forhøjede fleksibilitet. Dette 

opfylder til dels designkrav 1, dog fungere TPU-laget ikke ens ved –20 og 60 grader. Det kan 

antages heraf at der med fordel kan ændres i designrammen, da det kan virke urealistisk at 

finde et materiale der løser problemstillingen fuldstændigt. Der er ikke udført mere 

omfattende test af løsningsforslaget ved forskellige temperaturer selvom at dette kunne 

være relevant for løsningsforslagets succes.  

 

Ændringer i designrammen 

 

Ved at ændre i de evner, som stigen skal leve op til og gå på kompromis med designet og 

hele designrammen, åbnes en masse muligheder for udvikling. Stigens designramme kunne 

eksempelvis i højere grad, tage udgangspunkt i det vejr og klima, som stigen skal befinde sig 

i. Derved kunne man, gøre det muligt for projektgruppen at finde frem til løsninger, som 

individuelt var tilpasset til forskellige områder, som LifeLadder skal bruges ved. Dog ville 

dette kompromis med designrammen også have sine egne svagheder eftersom, at dette 

ville kræve en større investering af tid, og penge fra både Port Safetys og projektgruppens 

side. En radikal ændring af designet på stigen, ville også formentligt gå på kompromis, med 

den identitet som firmaets produkt bærer. 
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Sammenfatning: 

 

Udviklingen af en ny spacer til LifeLadder, var i stand til at tilføje fleksibilitet til stigen, hvilket 

principielt løser rapportens problemformulering, men er umiddelbart ikke i stand til at 

eliminere Port Safetys problemstilling fuldstændigt. En mere radikal ændring, som ville gå i 

konflikt med den nuværende designramme, ville formentligt kunne løse problemet bedre, 

på trods af at et sådant kompromis også ville medbringe sine egne problematikker. 

 

Teoriovervejelser  

 

Gennem rapporten er det blevet nævnt, at analysen ved brug af TRIN-modellen har skabt 

den baggrundsviden om LifeLadder som der er nødvendig for at kunne designe 

løsningsforslaget. Det er virker åbenlyst at TRIN-modellen er godt til dette, eftersom at 

TRIN-modellen bl.a. er en gennemgang af komponenter, samt deres sammenspil og de 

utilsigtede konsekvenser heraf. Det som vi kan også kan kalde problemerne. Altså hele 

udgangspunktet for rapporten. LifeLadder er dog et meget primitivt artefakt, så det er 

relevant at se på om TRIN-modellen har givet mere til forståelsen af artefaktet end hvis at 

man blot havde undersøgt det uden brug af teori. Med andre ord; er artefaktet for primitivt 

til at TRIN-modellen har et udbytte?  

Argumentet for TRIN-modellens relevans er; at den skaber en rigid ramme for at undersøge 

artefaktets komponenter. Gennemføres analysen korrekt, så burde man komme ind på alle 

komponenterne. Det er gavnligt, da der kan være komponenter, som man ellers ikke ville 

tillægge meget opmærksomhed. Komponenter som er vigtige for artefaktet. I LifeLadders 

tilfælde, så er det f.eks. spacerne. Havde man ikke undersøgt hvad spacerne var lavet af, og 

hvordan de fungerede, så havde man måske ikke kommet frem til, at der i den komponent 

var en mulighed for forbedring. Man havde måske heller ikke kommet frem til at spacerne 

har et sekundært formål, som er at guide rebet, så at det ikke skærer i modulerne. Man 

havde måske slet ikke vidst at rebet kunne skære i modulerne. Det er en styrke ved TRIN-
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modellen; at den lægger op til en fuldkommen forståelse af artefaktet, og ikke kun hvad 

man ved første øjekast ville vurdere vigtigt.  

Argumentet imod TRIN-modellens relevans er; at der i denne rapport ikke bliver brugt de 

mere dybdegående redskaber, eller med andre ord trin, på artefaktet. Det giver f.eks. ikke 

mening at diskutere systemer eller implementering af løsningsforslaget til LifeLadder, da der 

ikke er noget at sige om det. Det ville der være på f.eks. en vindmølle. Rapporten bruger 

altså TRIN-modellen i de indledende trin for at få en baggrundsviden til at undersøge emner 

som netop implementering fra trin 6 eller systemer fra trin 4. TRIN-modellen bliver altså 

langt fra brugt fuldkomment, og den del af den der bliver brugt, er udelukkende for 

baggrundsviden om selve artefaktet.  

På baggrund af de overvejelser, så kan det konkluderes, at TRIN-modellen ikke er blevet 

anvendt som den er tiltænkt. Brugen af den bringer derimod stadig en nytte for rapportens 

succes med at designe et løsningsforslag. Det er ikke sikkert, at rapport ville have kunne 

komme frem til de samme overvejelser uden brugen af TRIN-modellen . Derfor, så har 

brugen af TRIN-modellen i denne rapport være hensigtsmæssig, selvom, at det kun er en 

andel af modellen som der er blevet brugt.  

 

Metodeovervejelser 

 

Løsningsforslaget er blevet til ved brug af en kombination af metoderne iterativ proces og 

Rapid Prototyping. Brugen af netop de metoder, og specielt deres sammenspil, har i høj gad 

haft en effekt på det resultat som løsningsforslaget er blevet. For at diskutere hvorvidt at 

det har været et godt metodevalg, så er det oplagt først at finde fordelene og ulemperne 

ved metoderne.  

Fordelene ved Rapid Prototyping og iterationer er; at man uden en stor viden om emnet kan 

producere prototyper. Ved eksempelvis denne designopgave, havde projektgruppen en 

meget begrænset viden om plastik- og gummi baserede materialer. Det ville derfor ikke 

have været muligt for gruppen blot at undersøge hvilket materiale der er bedst, da gruppen 

ikke har den nødvendige viden om materialestrukturer. Med Rapid Prototyping og 
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iterationer derimod, så kunne gruppen prøve sig frem uden at have den umiddelbare 

nødvendige viden. Projektgruppen har altså igennem brugen af disse metoder, kunne 

tilegne sig viden i takt med at der blev eksperimenteret med diverse materialer. Havde 

projektgruppen ikke arbejdet på denne måde, men med tilegnelse af viden om 

gummi/plastik, ville tidsbegrænsningen for opgaven have betydet, at der formentligt ikke 

havde været tid nok til at udvikle et løsningsforslag på det valgte materiale. 

Ulemperne ved Rapid Prototyping og iterationer er; at man kan komme til at bruge tid på at 

lave prototyper som ikke tilføjer løsningsforslaget noget. Iteration 4 bygger på den 

førnævnte lagkageløsning, som bestod af henholdsvis hårde og bløde lag. Der blev tidligere i 

denne rapport, afprøvet forskellige materialer på de hårde lag i et forsøg på, at få tidligere 

iterationer til at fungere efter hensigt, dog uden held. Havde man på forhånd haft en viden 

om materialer, så havde det ikke være nødvendigt at afprøve så mange forskellige 

løsningsmuligheder. Givet at man havde vidensgrundlaget, så havde det altså kunne gøres 

hurtigere. Havde projektgruppen ikke begyndt at arbejde med andre typer løsninger, som 

iteration 4, en spacer bestående af ét materiale, kunne projektgruppen potentielt set havde 

siddet fast på en løsning, som ikke fungerede. En anden ulempe, som naturligt går i 

forlængelse af den første er; at der er meget tilfældighed i Rapid Prototyping. Det er jo at 

prøve sig frem, så man bruger det som man har ved hånden. Havde man for eksempel ikke 

haft materialet TPU på lager i FabLab, så havde projektgruppen sandsynligvis aldrig prøvet 

det af. Metodens succes varierer altså, i dette tilfælde, af mængden og kvaliteten af de 

materialer som man har til rådighed. Metoden bygger på kvalificerede gæt og muligheder 

indenfor rækkevidde, og havde projektgruppen ikke haft FabLab til rådighed, ville denne 

type tilgang formentligt ikke havde fungeret. 

Der er altså både fordele og ulemper ved brug af metoderne Rapid Prototyping og iterativ 

proces. Succesen af brugen heraf afhænger i høj grad af hvilke forudsætninger som 

projektgruppen har. Til dette projekt har det været et fornuftigt metodevalg af netop de 

årsager, men der kan argumenteres for at tilføjelsen af fleksibilitet i iteration 4 bygger på 

held og at succesraten ved brugen heraf varierende. Brugen af andre designmetoder, kunne 

desuden have været mere effektivt, hvis gruppen i forvejen, havde mere viden indenfor 

plastik og gummi- materialer. 
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Konklusion 

 

Denne rapport ønsker at besvare følgende spørgsmål: 

 

Hvordan kan vi øge fleksibiliteten af den frit hængende del på Port Safetys LifeLadder? 

 

Igennem testforsøg finder rapporten frem til, at fleksibiliteten i Port Safetys LifeLadder kan 

øges, ved at implementere projektgruppens løsningsforslag i flere dele af stigens led. 

løsningsforslag er den fjerde iteration af projektgruppens designforslag, som afslutningsvis 

er fremvist til Port Safety. 

Udover at konkludere på rapportens overordnede problemformulering, forholder den sig 

også til Port Safetys problematik, som konkluderes som, at den ikke er opfyldt. Selvom 

rapporten ikke løser denne problematik, danner den et grundlag for videreudvikling af 

stigens design. Rapporten argumenterer dermed for at problemet kan løses, ved at anse 

problemet som todelt, med et umiddelbart fokus på forøgelse af vertikal fremfor horisontal 

fleksibilitet. Dette argument er kun gyldigt, så længe udgangspunktet fortsat ligger på 

viderearbejde med eksisterende spacer samt løsningsforslaget. Det er også vigtigt at 

pointere, at det i rapporten er bevist at løsningsforslaget bliver påvirket af temperaturer. 

Det er derfor vigtigt også at lave en omfattende undersøgelse af hvordan løsningsforslaget 

ville fungere i temperaturer i modsigende klimaer i f.eks. Oslo og Dubai, før at der kan 

endeligt konkluderes på løsningsforslagets muligheder. Rapporten stiller desuden 

spørgsmålstegn ved netop designrammens 1. krav om temperatur. Der argumenteres for, at 

ved at gå på kompromis med designrammen, skabes der et grundlag for et bedre og mere 

fyldestgørende design. Projektgruppen antager at et sådant kompromis, der tillader radikale 

ændringer af designet, ville kunne løse problemstillingen bedre end løsningsforslaget. 

Det vurderes også, at både teori- og metodevalgene har været hensigtsmæssige for at 

besvare problemformuleringen. Der kunne være brugt andre metoder og teorier, men 

grundet projektgruppens pensum og generelle forudsætninger, så passer metode- og 

teorivalget godt til problemformuleringen.  
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Afslutningsvist, så kan alle rapportens testforsøg og derved alle fremlagte argumenter, 

desuden benyttes så længe de gendannes i en 1 til 1 skala.  Altså kræver det, at man stiller 

samme krav for fremtidige design, og materialer, hvis man ønsker at udbedre det design, og 

materialevalg som gruppen har foretaget ved dette projekt. Gruppen mener dog, at der er 

mulighed for forbedring af løsningsforslaget. Dette kan gøres ved videre undersøgelse af 

designmuligheder og materialer. 
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