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Abstract                 
This report describes the product development of a foldable living module, with starting-point 
from similar products provided by companies like Habitaflex and EUROmodul. The aim for 
the module is to be used for temporary living at sport events and other similar activities, 
where the participants need somewhere to sleep and keep their belongings. The module is also 
meant to be able for use in areas where natural disasters have occurred, and survivors may be 
in urgent need of shelter. 

The aim was to create a living module that is easy to assemble, store and transport, as well as 
consist of solid wood. The choice of material is due to the cooperation with AB Fristad Bygg, 
who has construction with solid wood in focus. 

Required and desired qualities for the final product were compiled in discussion with AB 
Fristad Bygg. A survey sent out to organizations who might be interested in our module, such 
as the Red Cross, also helped to complete the list of criteria.  

During the work with the assignment, several different concepts and solutions to structural 
problems were made. These ideas resulted in three alternatives for the product. AB Fristad 
Bygg chose one of these alternatives for us to keep developing. 

In the development of the final concept, following issues were dealt with: 

A search regarding structural problems, fire safety, cost-estimates, making sure criteria for 
living standards in the module was met and also solving of practical problems such as 
stacking of modules, were made. 

The result is a product that meets the requirements for easy assembly and folding properties, 
and is also utilize a solar panel to be self-powered. All visualizations of the product was made 
using Google SketchUp.  
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Sammanfattning             
Examensarbetet skildrar produktutvecklingen av en ihopfällbar boendemodul, med 
utgångspunkt från liknande befintliga produkter tillhandahållna av bland annat företagen 
Habitaflex och EUROmodul. Modulen avses användas för temporärt boende vid exempelvis 
idrottsevent eller andra stora evenemang där deltagare behöver någonstans att sova och 
förvara tillhörigheter. Tillämpning av produkten skall även vara möjlig i katastrofområden där 
behov av akutbostäder finns. 

Målet med projektet var att framställa en modul som är lätt att montera, frakta och förvara. Då 
examensarbetet gjorts i samarbete med AB Fristad Bygg så önskades det att modulens 
huvudmaterial skulle bestå av massivträ, då massivträ är företagets nisch. 

Kraven och önskemålen på hur slutprodukten skulle utformas sattes upp av oss i diskussion 
med AB Fristad Bygg, samt med hjälp av en enkät som eventuella intressenter inom bland 
annat hjälporganisationer fick fylla i och lämna synpunkter genom.  

Under arbetets gång togs det fram ett antal produktalternativ och mekaniska lösningar, dessa 
sattes samman till tre olika koncept. AB Fristad Bygg avgjorde vilket alternativ som var mest 
lämpat att gå vidare med.  

I utvecklingen av det slutliga konceptet undersöktes många konstruktionsmässiga problem, 
brandsäkerhet, kostnadskalkyl, undersökningar av hur komfortkrav skulle uppfyllas samt hur 
andra praktiska problem kunde lösas, som exempelvis stapling av moduler.  

Resultatet är en slutprodukt som uppfyller kraven på bland annat lätt montering, fällbarhet 
och är även en självförsörjande enhet med hjälp av en solpanel. Samtliga visualiseringar av 
produkten genomfördes med hjälp av Google SketchUp. 

Nyckelord: massivträ, fällbar, boendemodul. 
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1 Inledning 
Bostadsbrist och svårighet att förse människor med bostäder i olika sammanhang är alltid 
aktuellt. Detta arbete fokuserar främst på omständigheter som tillfälligt boende vid event då 
deltagare behöver någonstans att sova, äta lätt och förvara tillhörigheter. Vårt koncept kan 
även tillämpas vid katastrofområden där hus har förstörts vid naturkatastrofer.  

Under de första två veckorna av examensarbetet genomfördes en litteraturstudie. Först söktes 
det efter en metod att följa under projektets gång. Som grund för projektet valdes Ulrich och 
Eppingers (2003) bok Product design and developement. Som komplement till denna bok 
används Johannessons (2004) beskrivning av systematiska konstruktionsmetoder i boken 
Produktutveckling: effektiva metoder för konstruktion och design. Anledningen till att just 
dessa två böcker valdes var att Ulrich och Eppinger (2003) använder sig utav en väldigt 
strukturerad projektgång med mycket checklistor. Ulrich och Eppinger (2003) riktar in sig på 
personer som utbildar sig inom produktutveckling vilket gjorde boken lite svårförstådd i vissa 
avsnitt. Johannessons (2004) bok var mer lättförståelig, men boken beskrev inte en metod 
detaljerat utan mer översiktligt.  

När metoden var vald söktes det mycket i patentdatabaser och på internet efter liknande 
produkter. Detta gjordes för att bli mer insatt i uppdraget och få en överblick över befintliga 
produkter och lösningar. Många liknande produkter har tagits fram under årens gång, vilket 
medför att detta arbete tar hänsyn till dessa och innefattar jämförelsemoment och 
undersökningar på hur befintliga produkter kan utvecklas.  

1.1 AB Fristad Bygg 
Examensarbetet utfördes i samarbete med AB Fristad Bygg som grundades 1941 och idag 
leds av Peter Serrander. Företaget är en relativt liten organisation som är beläget i Fristad norr 
om Borås. Medarbetarna har en hög kompetens, lång erfarenhet och satsar medvetet på ett 
kvalitets- och miljötänkande. AB Fristad Bygg arbetar gärna i totalentreprenadform från 
projektering till färdig produkt.  

AB Fristad Bygg:s nisch är massivträ och de vill öka användningen av detta material. De hade 
som förslag på ett examensarbete med syftet att undersöka möjligheten att leverera 
massivträstommar i container med ”IKEA-montering”. Vi gav tillsammans med Thomas 
Almgren förslaget till de om en enkel boendemodul med ”IKEA-montering”. Dessa två idéer 
slogs ihop till en fällbar boendemodul i massivträ.  
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1.2 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att utveckla en enkel fällbar modul av ”IKEA-modell” som är 
enkel att frakta och enkel att montera för människor utan stor erfarenhet av byggmontering. 
Ekonomisk lönsamhet gentemot liknande produkter är en aspekt som skall betraktas. Modulen 
skall rymma 2-4 personer. Användningsområdet är vid akut boende i katastrofområden men 
även vid event. I modulen skall brukaren kunna sova, få plats med enkel förvaring och ha 
tillgång till elektricitet för någon lampa, kaffekokare och möjlighet att ladda mobiltelefonen.  

1.3 Problemformulering 
Svårigheter och problem som skall lösas upp under projektets gång är följande: 

• Slittåligheten, då modulen skall klara ett flertal upp- och nedmontage. 
• Vikten, skall hållas så låg att flera moduler kan fraktas på en lastbil för tidsbesparing 

och ekonomisk lönsamhet. 
• Ergonomisk montering. 
• Elförsörjning och installation av komponenter. 
• Köldbryggor och isolering för att minska fuktskador o. dyl. 

Då liknande produkter redan finns behöver även detta tas med i problemformuleringen:  

På vilket sätt kan existerande varianter förbättras och vad särskiljer vår produkt från övriga? 

1.4 Avgränsningar 
För att undvika att arbetet tar för stora proportioner, sätts fokus främst på: 

• lämplig vikt med hänsyn till ergonomisk montering, utan risk för skador på människor 
eller konstruktionsdelar. Material eller konstruktionstyper som inte uppfyller detta 
krav slopas. 

• lämpliga dimensioner för att kunna fraktas och förvaras på ett ekonomiskt fördelaktigt 
sätt. 

• vikt och dimensioner som avgränsar boarean till 15 m2. 
• ventilation som består av en uteluftsventil då modulens yta är liten.  
• liten elförsörjning, dvs. laddningsmöjligheter för mobil/laptop, uttag för 

kokplatta/kaffekokare o. dyl.  
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2 Produktdefinition 
En produktspecifikation sammanställs för att klargöra de egenskaper som produkten skall ha. 
Användningsområde, produktens uppgift, vilka beståndsdelar den har samt vilka användare 
och brukare som kommer i kontakt med produkten tas upp i specifikationen. Även vilken 
miljö den kommer att användas i, ekonomiska frågor och kriterier listas. 

2.1 POME- analys 
POME- analys används för att lättare få fram en detaljerad produktdefinition som sedan kan 
följas under hela produktutvecklingen. Om POME- metoden följs görs en kriterieuppställning 
med samma rubriker som analysen för att lättare få en översikt över alla kriterier som bedöms 
med K för krav och Ö för önskemål. POME står för följande: 

• Process/produkt - Process/produktens huvuduppgift, deluppgift och behov 
• Omgivning - Hur och vart används produkten? 
• Människa - Vilka använder eller kommer i kontakt med produkten? 
• Ekonomi - Vilka kostnader för produkten är lämpliga (Johannesson 2004). 

Process/Produkt            
Produktens syfte är att husera människor med behov av tillfälligt boende. Produkten levereras 
i omonterat tillstånd, och med manskraft och lättare mekanisk hjälp monteras den på plats. 
Produkten bör kunna lastas på flak för frakt samt tåla flertalet upp- och nedmonteringar.  

Omgivning               
Produkten monteras utomhus på en upphöjd grund för att minska skador från exempelvis fukt. 

Människa                   
Det tänkta användningsområdet är tillfälliga boenden vid exempelvis events och i 
katastrofområden. Detta leder till en bred kundkrets, vilket förutsätter att produkten är lätt att 
använda för personer utan större erfarenhet av byggande och montering.  Tidperiod för 
användning av modulen i ett katastrofområde är svårt att uppskatta, men kan antas vara från 
en månad till två år. Vid event kan en lämplig tidsperiod för användning av modulen vara en 
till tre veckor. 

Ekonomi                
Produkten är menad att utvecklas i ett hållbart perspektiv. Det innebär att material som 
används skall hålla i längden utan att behöva repareras eller ersättas. Beståndsdelar skall vara 
hållbara och ej vara lätta att tappa bort, demonteras och ej behöva ersättas. Energikällan består 
av solceller vilket minskar kostnader, är bra ur miljösynpunkt och även bra då elförsörjningen 
kan ha slagits ut efter en naturkatastrof eller dyl. Monteringen skall kräva så få steg som 
möjligt; detta minskas genom att de delar som finns begränsas och logistik, frakt och 
förvaring blir billigare om så många enheter som möjligt kan förvaras på så liten yta som 
möjligt.  
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2.2  Produktundersökning 
Efter att en produktdefinition har satts påbörjas en produktundersökning för att finna liknande 
produkter som kan refereras till och utveckla. En produktundersökning är viktig för att få en 
överblick över vilka produkter som finns och hur andra produkters delproblem har blivit lösta 
så att ingen onödig tid och resurser behöver läggas på redan utvecklade lösningar enligt 
Ulrich och Eppinger (2003). 

2.2.1 Referensobjekt 
Referensobjekt används för inspiration men även för att kunna se vad för lösningar som de har 
använt till delproblem i andra produkter.  Att finna referensobjekt är även viktigt med tanke 
på patentskyddade koncept. Referensobjekten kan sedan användas i konceptgenereringsfasen 
för att finna lösningar på de brister man anser att referensobjekten har vilket gör att den 
slutgiltiga produkten kan bli ännu bättre när liknande produkters brister har beaktats.  

För att finna produkter att kunna jämföra med gjordes sökningar på internet. Produkten skall 
ha liknande utformning, funktioner och användningsområden som de kriterier som sattes upp i 
produktdefinitionen. Två lämpliga objekt valdes ut utefter definitionen. 

Habitaflex               
Habitaflex är ett dotterbolag till det kanadensiska företaget Maisons Laprise, som grundades 
1989 (Habitaflex, 2012). Företaget ligger i Quebec, som är huvudstaden i den kanadensiska 
provinsen Quebec. Habitaflex är vida känt för sin kvalitet på sina prefabricerade hus. 
Habitaflexs hus är spridda över Amerika, Afrika, Europa och Australien. Deras målgrupp är 
bred, men de fraktar mestadels till företag och statliga läger.  

Den referensstuga som valdes ur Habitaflexs sortiment är en tvårumsstuga som är gjord för 
boende (se Figur 2.1). Denna stugan fälls ihop med hjälp av en vinsch kring badrummet som 
är placerad i mitten av stugan (se Figur 2.2) som under sig har däck så att den går att kopplas 
som ett släp bakom en bil för enkel frakt. Stugan har ingen egen el- eller vattenförsörjning och 
ej heller eget avlopp, utan detta måste kopplas på utifrån. El och VVS är helt integrerad i 
hålrummen i väggarna. Stugan har ståltak, ståldörrar och expanderad polystyren som 
isolering.   

 

Figur 2.1 Produkt 20H1211 ur Habitaflex:s sortiment (Habitaflex, 2012). 
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Figur 2.2 Planlösning produkt 20H1211 ur Habitaflex:s sortiment (Habitaflex, 2012). 

EUROmodul                    
EUROmodul är ett gatumöbelföretag som mestadels tillverkar busskurer, cykelställ, bänkar 
etc. (Euromodul, 2012). Företaget tillverkar även prefabricerade byggnader som containrar 
och kiosker som sedan fraktas över Europa, men även Afrika och Ryssland. EUROmodul har 
två fabriker, en i Kroatien och en i Serbien, och har ca 100 anställda. Företaget ligger bakom 
32 patenterade produkter och har flertalet utmärkelser för sina produkter. EUROmoduls 
produkter fraktas med lastbil inom Europa och med fartyg utanför Europa. 

Referensobjektet som valdes ur EUROmoduls sortiment var deras flatpack-containrar (se 
Figur 2.3) som kan användas till bostad eller kontor. Containrarna består av flertalet delar.  
Dörrar, fönster, panelväggar och elektronikkomponenter packas ihop mellan golvet och taket. 
För att montera containern lyfts taket upp med kran och stålpelare monteras i hörnorna (se 
Figur 2.3). Sedan monteras panelväggarna och de andra komponenterna (se Figur 2.4). 
Containern är ej utrustad med vatten eller avlopp. Containern påstås kunna monteras på 45 
minuter med två personer och är 650 mm hög omonterad. En flatpack- container med måtten 
6500*2400 mm väger 2600 kilo och kostar ca 33 300 SEK. Livslängden för ”normalt 
användande” är enligt EUROmodul 15 år.  
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Figur 2.3 Flatpack container ur EUROmodul:s sortiment (EUROmodul, 2012). 

 

 

Figur 2.4 Flatpack container ur EUROmodul:s sortiment (EUROmodul, 2012). 

 

 

Figur 2.5 Flatpack container ur EUROmodul:s sortiment (EUROmodul, 2012). 
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CONTAINEX                 
För att kunna göra en ekonomisk jämförelse så behövs även en ”vanlig” containermodul, som 
inte är ihopfällbar, i liknande storlek som referens. Jämförelsemomentet skall visa om det 
lönar sig med en vikbar modul ur kostnads- och arbetssynpunkt jämfört med en vanlig modul 
som kan tas i bruk direkt när den lastats av.  Då priserna på modulerna varierar kraftigt valdes 
en modul i mitten av prisspannet.  

CONTAINEX har 30 års erfarenhet av containertillverkning. I deras sortiment finns det b.la. 
kontors-, personal-, sanitets-, lager-, och fraktcontainrar. Företaget har över 100 stycken 
utlämningsdepåer i hela Europa.  

Produkten som valdes till referensobjekt ifrån CONTAINEX är en kontorsmodul i liknande 
storlek som den planerade slutprodukten (se Figur 2.6). Modulen är 14,0 m2 stor och har 
tillgång till två eluttag, dock har den ingen egen elförsörjning. Modulens yttermått är 
6055*2435 mm och har höjden 2510 mm (se Figur 2.7).  Modulen kostar 61 900 SEK. 

 

Figur 2.6 Kontorsmodul ur CONTAINEX:s sortiment (CONTAINEX, 2012). 

 

 

Figur 2.7 Planritning över kontorsmodul (CONTAINEX, 2012). 
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2.2.2 Diskussion kring referensobjekten 
Efter att ha utvärderat de två referensobjekten Habitaflex och EUROmodul så insågs att flera 
saker kan förbättras. Tyngd, monteringssätt, antal lösa delar (t.ex. infästning) är några delar 
som kan utvecklas och förbättras. Referensobjekten använder sig av monteringshjälp i form 
av vinschar och lastkranar, vilket vi vill ändra på för våra tänkta användare. Monteringen av 
referensobjekten tar flertalet timmar vilket strider mot vår idé om att göra produkten 
tidseffektiv och lätt att använda. För att kunna utveckla produkterna på bästa sätt utförs en 
session med omvänd brainstorming. Målet är att hitta maximalt antal ”fel” på 
referensobjekten för att kunna utveckla en bättre produkt. 

2.3  Kriterieuppställning 
Omvänd brainstorming                
Omvänd brainstorming är ett bra verktyg som används på samma sätt som vanlig 
brainstorming, den enda skillnaden här är att problemet vänds. Istället för att fråga ”Hur löser 
eller förhindrar jag detta problem?” ställs t.ex. frågan ” Hur gör jag för att orsaka detta 
problem?”. Denna metod kan användas på en befintlig referensprodukt för att se vilka brister 
som finns hos denna för att sedan kunna föra in dessa i kravspecifikationen. Detta är en bra 
teknik att tillämpa när det är svårt att finna lösningar till problemet (Mindtools 2009).  

I samband med kriterieuppställningen gjordes en omvänd brainstorming på de befintliga 
referensobjekten för att få insikt i vilka fel och brister de hade. Brainstorminggruppen bestod 
enbart utav studenterna i projektgruppen. Referensobjektens montering, vikt, egenskaper och 
funktioner bedömdes för att kunna utveckla bästa möjliga slutprodukt. Dessa fel och brister 
integrerades sedan i kravspecifikationen. Vikten, monteringstid och monteringshjälpmedel är 
de tre viktigaste punkterna som hölls i åtanke längre fram i konceptgenereringsfasen.   

Kravspecifikation                    
Utifrån den omvända brainstormingen på referensobjekten och Fristad Byggs önskemål 
sammanställdes en lista med kriterier. En enkät med kriterier med hänsyn till modulens 
egenskaper, funktioner, montering och placering skapades. Denna enkät skickades ut till olika 
företag, hjälporganisationer och eventföreningar för att få en översikt om vilka krav och 
önskemål framtida användare har (se Bilaga 1). 26 utskick gjordes till målgrupperna som 
bland annat bestod av event som O-ringen och musikfestivalen Peace and Love, men även 
diverse campingar som t.ex. Almöns camping på västkusten. Målgrupperna valde ut vilka 
kriterier som de ansåg var krav och de kriterier som enbart var ett önskemål. Resultatet 
sammanställdes i en lista med kriterierna K för krav och Ö för önskemål. För att kunna 
urskilja kraven för de väldigt olika målgruppsrepresentanterna delades sammanställningen 
upp i en för campingar/event (se Bilaga 2) och en för hjälporganisationer/katastrofområden 
(se Bilaga 3).  

Kravspecifikationen uppdateras under hela projektets gång för att få en slutprodukt som följer 
kundens krav och önskningar.  
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Av enkätsvaren och möten med handledaren på AB Fristad Bygg ansågs följande aspekter 
vara viktiga: 

• Modulen skall vara enkel att montera. 
• Modulen skall vara säker att montera. 
• Modulen skall vara snabb att montera. 
• Modulen skall vara stapelbar. 
• Modulen skall ha ergonomisk utformning. 
• Modulen skall ha el. 
• Modulen skall ha egen energikälla. 
• Modulen skall ha lång livslängd. 
• Modulen skall tåla väder och vind. 
• Modulen skall kunna placeras i olika terränger. 
• Modulen skall kunna användas i katastrofområden. 
• Modulen skall kunna användas i nordiskt klimat. 
• Modulen skall vara enkel att förvara. 
• Modulen skall vara enkel att transportera 
• Modulen skall ha fönster 
• Modulen skall vara ekonomisk lönsam jämfört med motsvarande anordningar 
• Modulen skall kunna monteras direkt bredvid varandra.  

2.4 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringsfasen låg fokus på ergonomi, att modulen skall kunna monteras på 
kort tid och bestå av så få komponenter som möjligt. Detta resulterade i att alla koncepten 
behöver en kran till hjälp vid monteringen då taket blir för tungt och för högt upp för att 
kunna lyftas med manskraft på ett ergonomiskt sätt. Under genereringsfasen användes två 
metoder för att generera idéer.  

Systematiska metoden 
I den systematiska metoden söks befintliga lösningar på både det stora problemet eller de små 
delproblemen. Sökningar sker i konstruktionskataloger, litteratur, patentdatabaser eller genom 
att studera liknande produkter som kan väcka nya idéer. Förutom att nya idéer kan komma till 
undviks även att energi och tid läggs på saker som redan finns konstruerat menar Johannesson 
(2004). Den systematiska metoden fortgår under hela utvecklingsprocessen. Enligt Ulrich och 
Eppinger (2003) är det oftast billigare och snabbare att genomföra en befintlig lösning än att 
utveckla en ny lösning. 

Kreativa metoden               
Som kreativ metod valdes att använda brainstorming, vilket är en klassisk 
idégenereringsmetod. Målet är att få igång kreativt tänkande som kan generera maximalt med 
idéer enligt Johannesson (2004).  Brainstormingen görs i en grupp om 5-15 personer som alla 
har olika erfarenheter och kompetens. Anledningen till att gruppens kompetens och inriktning 
skall vara spridd är att de stimulerar varandras idéer som sedan kan resultera i ännu fler idéer. 
Idéerna bedöms först efter sessionen då en idé aldrig får kritiseras under idégenereringen 
(Mindtools 2009). Inte heller positiva kommentarer får ges under sessionen. Som hjälp väljs 
en gruppledare ut som skall framföra problemen som behöver lösas och för att få igång en 
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diskussion. Denna ledare kan även under sessionens gång tillföra egna idéer. Vanligtvis 
brainstormar man i ca 45-60 minuter.   

I projektet tillämpades brainstormingen vid två tillfällen med AB Fristad Bygg. Brainstorming 
sessionerna var inga klassiska sessioner utan mer en genomgång av idéer och tillkomst av nya 
idéer på avstämningsmötena under projektets gång.  

2.4.1 Resultat av konceptgenerering 
Konceptgenereringen resulterade i tre olika koncept. Bakom varje modul ligger en eller två 
egenskaper i fokus så som t.ex. möjlighet att kunna frakta så många moduler som möjligt på 
en transport. Detta gjordes då det var väldigt lätt att fastna i en tankebana och inte utveckla 
nya idéer då flera kriterier lätt begränsar. Följande avsnitt presenterar de tre koncepten i stora 
drag.  
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Koncept 1 
I koncept 1 ligger fokus på en större volym inuti modulen i nedmonterat skick (se Figur 2.9). 
Detta för att göra det möjligt att installera en vask och toalett, men även för att inte behöva 
knäcka väggen i för många delar. Modulens storlek är 2644*2500*5544 mm monterad (se 
Figur 2.8).  

 

Figur 2.8 Koncept 1, monterad. 

 

 

Figur 2.9 Koncept 1, nedmonterad. 

Modulen lyfts av från lastbilen med hjälp av en kran där kättingar fästs i stålramen runt 
bottenplattan. Innan modulen ställs ner monteras stödbenen på i stålramen runt bottenplattan 
(se Figur 2.10).  
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Figur 2.10 Koncept 1 med modulens stödben monterade. 

Kättingarna kopplas om till stålramen i taket. Taket lyfts upp och väggarnas översida glider på 
plats via skenor som sitter på undersidan taket och i väggarnas överkant (se Figur 2.11). Med 
hjälp av linor som fästs i väggarnas överkant kan även väggarna hjälpas på plats med 
manskraft utifrån så att konstruktionen inte kärvar när taket lyfts upp.  

 

Figur 2.11 Koncept 1 där taket lyfts med kran. 
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Långsidornas överkant låses fast i stålramen i taket så att väggarna inte kan vika sig (se Figur 
2.12). Kortsidorna viks upp inifrån manuellt och låses fast i stålramen i taket (se Figur 2.13).  

 

Figur 2.12 Koncept 1 med taket monterat. 

 

 

Figur 2.13 Koncept 1 med gavlarna monterade. 

De fyra lösa knutarna monteras för att staga upp modulen och för att täta hörnorna (se Figur 
2.14). Det sista steget är att ställa in stödbenen för att få modulen horisontell i terrängen. 
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Figur 2.14 Koncept 1 med knutar monterade. 

Fördelar 

• Modulen är stabil.  
• Modulen är säker i monteringsstadiet då montörerna ej behöver stå under taket eller 

långsidornas väggar under monteringen och riskera att klämmas om ett fäste eller 
kätting skulle gå sönder.  

• Modulen har en snabb montering.  
• Modulen har en enkel montering då långsidorna följer med taket upp automatiskt. 
• Modulen har få lösa komponenter vilket minimerar risken att någon del försvinner 

under nedmontering och frakt.  
• Solpanelen ligger skyddad under frakten.  
• Modulen kan placeras i olika terränger pga. de ställbara benen med stor kontaktyta.  
• Modulen är tillräckligt styv för att vara stapelbar i monterat läge. 

Nackdelar 

• Modulen är tung, vilket kräver en kran vid montering. 
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Koncept 2                       
I koncept 2 är det modulens nedmonterade höjd som ligger i fokus (se Figur 2.16). Detta för 
att kunna stapla så många som möjligt på höjden under frakt. Modulens storlek är 
2644*2500*5544 mm monterad (se Figur 2.15). 

 

Figur 2.15 Koncept 2, monterad. 

 

Figur 2.16 Koncept 2 nedmonterad. 

Modulen lyfts av från lastbilen med hjälp av en kran där kättingar fästs i stålramen runt 
bottenplattan. Innan modulen ställs ner monteras stödbenen på i stålramen runt bottenplattan 
(se Figur 2.17).  

 

Figur 2.17 Koncept 2 med modulens stödben monterade. 
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Kättingarna kopplas om till stålramen i taket. Taket lyfts upp och väggarna vecklar ut sig (se 
Figur 2.18). Långsidornas överkant låses fast i stålramen i taket så att väggarna inte kan vika 
sig (se Figur 2.19).  

 

Figur 2.18 Koncept 2 där taket lyfts med kran. 

 

 

Figur 2.19 Koncept 2 med taket monterat. 
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Kortsidorna viks upp inifrån manuellt (se Figur 2.20) och låses fast i stålramen i taket.  

 

Figur 2.20 Koncept 2 med gavlarna monterade. 

De fyra lösa knutarna monteras för att staga upp modulen och för att täta hörnorna (se Figur 
2.21). Det sista steget är att ställa in stödbenen för att få modulen horisontell i terrängen. 

 

 

Figur 2.21 Koncept 2 färdigmonterad. 

Fördelar 

• Modulen är stabil.  
• Modulen är säker i monteringsstadiet då montören ej behöver stå under taket eller 

långsidoväggarna under monteringen och riskera att klämmas om ett fäste eller kätting 
skulle gå sönder.  

• Modulen har en snabb montering.  
• Modulen har en enkel montering då långsidorna följer med taket upp automatiskt. 



 

18 
 

• Modulen har få lösa delar vilket minimerar risken att någon del försvinner under 
nedmontering och frakt. 

• Solpanelen ligger skyddad under frakten.  
• Modulen kan placeras i olika terränger pga. de ställbara benen med stor kontaktyta.  
• Modulen är låg nedmonterat vilket göra att fler kan fraktas på höjd.  

Nackdelar 

• Modulen är tung, vilket kräver en kran vid montering. 
• Har inte utrymme för att installera en vask eller toalett när den är nedmonterad. 
• Modulen är inte tillräckligt styv för att vara stapelbar i monterat läge pga. att väggarna 

har flera vikpunkter.  
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Koncept 3                               
I Koncept 3 är det modulens nedmonterade höjd som ligger i fokus men även att modulens 
väggar inte skall behöva vikas. Detta för att kunna stapla så många som möjligt på höjden 
under frakt och även minska köldbryggor. Modulens storlek är 2600*2780*5500 mm 
monterad (se Figur 2.22). 

 

Figur 2.22 Koncept 3, monterad. 

Modulen lyfts av från lastbilen med hjälp av en kran där kättingar fästs i stålramen runt 
bottenplattan. Innan modulen ställs ner monteras stödbenen på stålramen runt bottenplattan(se 
Figur 2.23). 

 
Figur 2.23 Koncept 3 med stödben monterade. 
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 Kättingarna kopplas om till stålramen i taket. I detta alternativ förses produkten med tre 
skenor á 2600 mm vardera, både i tak och i botten. I dessa skenor ansluts sedan de två 
långsidorna (se Figur 2.24).  

 

Figur 2.24 Koncept 3 med bild på anslutning av skenor. 

En av långsidorna fäster till skenorna i taket, och den andra långsidan ansluter till skenor i 
botten i underkant. När taket lyfts förflyttar sig vardera långsida uppåt från horisontalt läge, 
och utåt tills de hamnar på plats. Långsidornas överkant låses fast i stålramen i taket för att 
sitta på plats. Kortsidorna har liknande mekanism. Kortsidorna förvaras under bottenmodulen 
i en stålram, och är fästa i två rullskenor, liknande en vipport till garage. Dessa skenor kan 
skjutas ut tillsammans med väggmodulerna (se Figur 2.25).  

 

Figur 2.25 Koncept 3 där taket lyfts med kran. 

De fyra lösa knutarna monteras för att staga upp modulen och för att täta hörnorna (se Figur 
2.26). Det sista steget är att ställa in stödbenen för att få modulen horisontell i terrängen. 
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Figur 2.26 Koncept 3 färdigmonterad. 

Fördelar 

• Modulens olika beståndsdelar får högre hållfasthet då de är i hela stycken och ej 
behöver knäckas. 

• När modulen är omonterad är den lägre än en meter. 
• Modulen har enkel montering då det mesta av arbetet tas upp av befintlig lyftkran. 
• Modulen har säker montering då montören ej behöver befinna sig inuti modulen eller 

direkt under de tunga komponenterna vid montering. 
• Modulen är stapelbar. 

Nackdelar 

• Skenorna som sitter ihop med gavlarna kan ha icke tillfredsställande livslängd och 
medföra skador på konstruktionen om de ej fungerar korrekt. 

• Då kortsidorna inte är direkt infästa i omgivande komponenter, kan det vara svårt att 
uppnå enkel och tillfredsställande infästning samt täthet 

2.5 Konceptval 
Konceptvalet är en viktig del i produktutvecklingen med syfte att utvärdera koncepten i ett 
tidigt stadie för att kunna utesluta, kombinera och välja vilket koncept som mest troligt leder 
till en bra slutprodukt. Ulrich och Eppinger (2003) beskriver en tvåstegsmetod som hjälper till 
att betygsätta koncepten. 

Processen består av koncept screening och koncept scoring. I dessa två moment används 
beslutsmatriser som används till att betygsätta och ranka koncepten med hänsyn till brukarnas 
behov och andra kriterier. Konceptens styrkor och svagheter syns tydligt i processen och även  
vilka koncept som är intressanta att undersöka och utveckla.  

Vid koncept screening används en odetaljerad matris där stora kravkategorierna som t.ex. 
enkel montering och lång livslängd bedöms, i jämförele med koncept scoringen som går in 
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mer i detalj och bedömer. Screeningen används först i urvalsprocessen när det finns många 
koncept och en snabb uteslutning av de sämsta koncepten jämfört med ett referensobjekt 
behöver göras, därefter används koncept scoring. I koncept screening bedöms kravkriterierna 
med ett plus, minus eller noll. Ett plus betyder att konceptet är bättre än referensobjektet, ett 
minus betyder att konceptet är sämre än referensobjektet och en nolla betyder att konceptet är 
lika bra som referensobjektet. Konceptens plus och minus summeras var för sig och 
koncepten rankas efter deras poäng. Nu väljs det att fortsätta med ett koncept eller inte, men 
också att kombinera två koncept om så önskas.  

Då det inte finns fler än tre koncept att utvärdera behövs ej det första steget, koncept 
screening, då det är för få koncept för att sålla ut så tidigt i processen. Koncept scoring är en 
detaljerad och noggrant övervägande process. I denna del viktas de olika kriterierna utefter de 
krav som anses vara viktigast för produkten. För varje kravkategori delas det ut ett antal 
procentsatser som totalt blir 100%. Därefter delar man upp den tilldelade procentsatsen i 
underrubrikerna utefter hur viktiga underrubrikerna anses vara gentemot varandra. Man 
betygsätter sedan kriterierna utifrån en skala från 1-5. 

Relativ prestanda     Betyg  

Mycket sämre än referensobjektet   1 

Sämre än referensobjektet    2 

Likvärdig med referensobjektet   3 

Bättre än referensobjektet    4 

Mycket bättre än referensobjektet   5  

När betygsättningen är färdig multipliceras det tilldelade betyget med procentsatsen och 
därefter summeras hela konceptets poäng. T.ex. ansågs modulens montering vara viktigast 
och tilldelades 30 procentsatser (se Tabell 2.1). De 30 procentsatserna delades sedan upp på 
kraven. Att modulen skall vara enkel att montera tilldelades 8 procentsatser och fick betyget 5 
i Koncept 1, med detta menas att Koncept 1 är mycket lättare att montera än referensobjektet 
EUROmodul. Utefter konceptets totalpoäng rankas de och därefter väljs det koncept som 
anses vara mest lönsamt att undersöka och utveckla.  

Alla tre koncepten diskuterades med AB Fristad Bygg. Koncepten gicks igenom och Koncept 
1 valdes som lämplig då det hade bäst förutsättningar för att vidareutvecklas utefter de krav 
Fristad Bygg och målgruppen har satt; exempel på dessa krav är förvaringsmöjlighet, 
ergonomisk och säker montering. Då kravet att modulen skall vara ekonomiskt lönsam 
jämfört med referensobjektet är i detta stadie svårt att bedöma, därför sattes betyget till 0. 
Kravspecifikationen diskuterades vidare då en toalett i modulen gav stora problem. Efter en 
omvärdering valdes det att lägga mer energi på att få modulerna stapelbara och att integrera 
fast inredning. För att få en realistisk bedömning av koncepten gjordes viktningen av 
modulens egenskaper av Fristad Bygg efter mötet.  
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Tabell 2.1 Scoring av de tre koncepten. 
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3 Vidareutveckling 

3.1 Krav 
I samband med utformningen av modulen utfördes en undersökning av Boverkets Byggregler 
och andra regelverk, för att se om det fanns tillämpningar eller regler som bör beaktas. 
Exempelvis undersöktes regler för friggebodar och husvagnar för att se vad som gäller i 
brandsynpunkt. 

Brand                            
När brandkraven undersöktes kom det fram att brandkrav vid tillfälligt boende är svårtolkat 
och behöver specialbedömmas genom en brandutredning. Vid en jämförelse där 
boendemodulen liknades vid en friggebod med storleksordningen mindre än 15 kvadratmeter 
gäller BBR:s brandkrav om fyra meter mellan bostadshus och friggebod för att förhindra 
brandspridning. Då boendemodulen inte riktigt kan jämföras med en friggebod då den inte är 
permanent boende, kontaktades en brandkonsult på Boverket för rådfrågning. Vad som ansågs 
vara ett permanent boende och vad som ansågs vara ett tillfälligt boende var väldigt svårt att 
urskilja. Boverkets regler om brandskydd gäller enbart för byggnader eller husvagnar som är 
placerade på samma plats längre tid än en sommarsemester då det annars anses vara ett 
tillfälligt boende. Hur lång en sommarsemester är var även det svårt att urskilja enligt 
Boverket med hänsyn till den nyligen uppdaterade Plan och Bygglagen. 

Håkan Rönnqvist på Prevecon Brand- och Riskkonsult AB kontaktades. Om modulen inte är 
staplad krävs det enbart en brandvarnare för att uppfylla brandkraven, men vid stapling ses det 
annorlunda. Om modulerna staplas finns det hållfasthetskrav på 30 minuter vid två våningar, 
finns det sprinklers slipper man dock hållfasthetskravet. Dessa krav gäller då man antar att 
modulen är ett permanent boende. Vid tätt intill liggande moduler får den totala bostadsarean 
uppnå 200 kvadratmeter innan ett säkerhetsavstånd på fyra meter behövs till nästa 
uppställning. Dessa 200 kvadratmeter gäller så länge trappavsatserna vid stapling inte 
överstiger ca 60 meter. Dessa krav gäller dock i Sverige. Skall modulen transporteras till 
andra länder bör varje lands motsvarighet till BBR beaktas.  

3.2 Materialval 
Modulens väggar består av massivträelement då det är självbärande och passar Koncept 1 
bättre än någon form av sandwichelement som inte är lika homogent och styvt. Massivträ ger 
även modulen slittålighet, stabilitet och lång livslängd. Nackdelen med en vägg av enbart 
massivträ är att U-värdet blir väldigt högt, vid en antagen tjocklek på 70 mm blir U-värdet för 
väggen 1,49 W/m2K. Ett sandwichelement av liknande tjocklek kan ha ett U-värde på runt 
0,45 W/m2K (PAROC, 2012). U-värdet anses inte vara avgörande vid materialvalet då 
Högskolan i Borås och AB Fristad Bygg forskar om att fiberarmera massivträ. När 
forskningen ger positivt resultat kan detta tillämpas på modulen genom att bidra med mindre 
dimensioner, vilket gör att det finns utrymme att isolera modulen.  

För att få ner vikten på modulen, då massivträ är relativt tungt, valdes golvbjälklaget till ett 
sandwichelement bestående av en något styvare plyfaskiva, träreglar, glasull och en 
rötskyddad OSB-skiva.  
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Till taket valdes även där en lättare konstruktion för att få ner vikten på modulen. När 
takmaterialet valdes beaktades taklutningen. Då modulerna skall vara stapelbara är 
taklutningen rimligtvis 0°. Takpapp är då det bästa alternativet enligt Träguiden (2012). 
Därtill valdes en plyfaskiva, träreglar, glasull och en till plyfaskiva. 

3.3 Mekaniska lösningar/fästen 
Vikfunktion                    
På modulen finns det en lång vikpunkt på vardera långsida. För att få en mer hållbar vikpunkt 
som inte skall gå sönder av väggens tyngd när den viks väljs ett pianogångjärn som mekaniskt 
förband (se Figur 3.1). Förbandet fördelar väggens tyngd längs hela långsidan vid upp- och 
nedmontering och inte bara vid enstaka punkter. Standardlängder på pianogångjärn är 2.0 och 
3.5 meter, det är dock lätt att beställa i speciallängder om så önskas. För att gångjärnet inte 
skall störa monteringen av gavlarna behöver väggen fräsas ur så att gångjärnet inte sticker ut 
(se Figur 3.2).  

 

Figur 3.1 Pianogångjärn ur Franz Holz:s sortiment 2012. 

 

 

Figur 3.2 Vikbar vägg – pianogångjärndetalj. 
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Containerhörn                  
För att göra modulen enkel och säker att lyfta upp och montera innesluts golvet och taket i en 
stålram. I dessa ramar är det fästanordningar i kanterna (se Figur 3.3). Ett förslag för dessa 
anordningar är ett ISO- standardiserat containerhörn, vilka används till containrar för att göra 
det möjligt att stapla och förankra dem.  

 

Figur 3.3 Standardiserat containerhörn. 

Fästen                   
För att hålla ihop modulen krävs en låsanordning som är enkel, snabb och smidig att använda, 
men det krävs även att de inte förstör massivträet efter ett antal upp- och nedmonteringar. Tre 
olika förslag togs fram som fästen.  

Sexkantsskruv                   
Rostfria sexkantsskruvar är ett billigt och bra alternativ som är enkelt att montera. Det enda 
verktyget som behövs är en sexkantsnyckel (se Figur 3.4). Sexkantsskruvar är väldigt lätta att 
tappa bort men även väldigt lätta att ersätta då de är vanligt förekommande världen över. 
Nackdelen med dessa är dock att det tar tid att skruva i, skruvarna förstör träet efter ett antal 
upp- och nermonteringar om det ej finns en införningshylsa i väggen som den skruvas i. 

 

 

Figur 3.4 Sexkantsskruv, produkt 19020 ur Biltemas sortiment 2012. 
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Flaklås                     
Flaklås används vanligen för låsning av dörrar, fönster och luckor men även på släp för att 
stänga lämmar. Flaklås är ett väldigt snabbmonterande alternativ som inte är allt för dyra. 
Priset på låsen varierar mellan 30-75 SEK styck. Nackdelen med dessa är dock klämrisken när 
spännena knäpps, men även utseendet då de inte är estetiskt tilltalande (se Figur 3.5).  

 

Figur 3.5 Flaklås, produkt 41233 ur Biltemas sortiment 2012. 

Snabblås                
Efter tips från Fristad Bygg undersöktes företaget Ki-Panel som tillverkar frys- och 
kylrumsmoduler. Ki-Panel AB:s frys- och kylrum består av flera paneler som sammanfogas 
med ett snabblås (se Figur 3.6).  

 

Figur 3.6 Snabblås, Ki-Panel AB:s sortiment 2012. 

Låset är en typ av excenterlås, som sluts med hjälp av en sexkantsnyckel. Låset är monterat 
inuti väggmodulen och låses inifrån. Fördelarna med dessa är att de går snabbt och enkelt att 
montera. Dessa kan användas mellan vägg-vägg men även vägg-tak. Fördelen är också att de 
monteras inifrån, vilket minskar risken för nedmontering utifrån av någon icke behörig. Det 
skulle medföra en stor skaderisk om de stabiliserande gavlarna monterades bort.  
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Knutar                
Knutarnas syfte är att både täta för blåst, drag och regn, men även styva upp konstruktionen 
och göra den stabil. Det som avgör knutarnas utformning är vilken fästanordning som 
används. Om sexkantsskruvar används som fästanordning får knuten en utformning som 
tillåter utrymme att isolera knutens mittdel och därmed täta bättre för drag då det är svårt att 
få modulens skarvar helt jämna och täta. Då bultarna skruvas åt och tillför en sammanhållande 
kraft mellan knut och vägg görs skarven mindre luftgenomsläpplig (se Figur 3.7). Då 
modulerna skall vara stapelbara behöver de en stålram, vilket de har i både golvbjälklag och 
takbjälklag, och även något som förbinder dessa ramar och för ner laster till stödbenen. 
Istället för att isolera mittdelen av knutarna kan utrymmet användas till ett lastnedförande 
VKR-rör.  

 

Figur 3. 7 Utformning av modulhörn med sexkantsbultar som fästanordning. 

Om flaklås används som fästanordning kan knuten utformas på samma sätt som när bultar 
används. Problemet med flaklåsen är att kraften som håller kvar knuten riktas längs väggen 
och inte sammanhållande mellan modulens vägg och knut, detta gör anslutningen mindre tät. I 
detta fall kan gummilister som fästs permanent på knutarna tillämpas för att täta mot 
luftströmmar och även slagregn vid eventuella springor (se Figur 3.8). 

 

Figur 3.8 Utformning av modulhörn med flaklås som fästanordning. 
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Snabblåset ger en annan utformning på knuten då den behöver något att haka fast i. Knuten 
kan då inte isoleras utan behöver en fast del i mitten (se Figur 3.9). Även vid denna 
utformning kan gummilister behövas för att täta ojämnheter då det inte finns någon kraft som 
klämmer ihop knuten mot väggen.  

 

Figur 3.9 Utformning av modulhörn med snabblås som fästanordning. 

Takskenor                  
För att få långsidornas väggar på plats när taket lyfts upp krävs det att de är lättrörliga men 
stabila i sin position. Grundidén var att långsidorna skulle fästa i skenor i innertaket; detta 
förslag omarbetades till en enklare lösning som ger fler fördelar. Lösningen är billigare, 
enklare att utföra och stör inte monteringen som originalidén för Koncept 1 kunde göra. 

Takramen består av två stycken modifierade UPE-profiler längs gavlarna och två stycken L-
profiler längs långsidorna (se Figur 3.10). UPE- profilerna får ett falstillägg i underflänsen för 
att hålla rullhjulen på plats. Stålramen förlängs nedåt för att hindra slagregn att läcka in vid 
anslutningen vägg- tak. Detta gör att taket liknar en uppochnervänd låda som innesluter 
ytterväggarna, vilket även hjälper till att hålla väggarna på plats i uppmonterat tillstånd. På 
vardera långsida är två hjul med rörlig mittdel fästa, dessa hjul vilar på insidan av takets 
stålram (se Figur 3.11). De rörliga hjulen är fästa på ett avstånd ifrån taket som gör att taket 
ligger dikt an mot långsidornas väggar även när kortsidorna är monterade (se Figur 3.12).  
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Figur 3.10 Idéskiss, takplan. 

 

 

Figur 3.11 Idéskiss, långsida-tak under montering. 
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Figur 3.12 Idéskiss, långsida-tak uppmonterat. 

3.4 Funktioner 
Stödben 
Stödbenens funktion är att kunna placera modulen i olika terränger bestående av olika 
material och höjdskillnader. Vanligen används sliprar eller betongblock för att höja upp 
moduler ifrån marken, men då måste modulen ha relativt plan mark under sig. För att kunna 
placera modulen i olika typer av terräng krävs det att den har stödben som är justerbara i 
höjdled. Tanken är ett justerbart stödben med stor kontaktyta så att modulen inte sjunker ner i 
porösa eller mjuka underlag. Materialet är galvaniserat stål för att få rostskyddet och därav en 
längre livslängd. Montering av stödbenen sker på undersidan av golvbjälklagets stålram innan 
den placeras på mark. Stödbenen fraktas fristående och inte fastsvetsade då de tar upp onödig 
plats i höjdled och även är opraktiskt när modulerna staplas på varandra. 

Ett exempel är KAMA fritid som är ett företag som säljer campingutrustning och 
husvagnsdelar. I deras sortiment finns ett stödben för husbilar som är ställbart i höjdled via en 
vev (se Figur 3.13). Veven gör det mer ergonomiskt att placera modulen horisontellt i 
terrängen. Nackdelen med dessa är att de är relativt dyra. Stödbenen kostar ca 2000 SEK 
styck.  

 
Figur 3.13 Stödben, produkt C04-34A ur KAMA Fritid’s sortiment 2012. 
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Ett annat alternativ är ett egentillverkat stödben med stor kontaktyta med marken (se Figur 
3.14). Stödbenet har en mittdel som är invändigt gängad och har ett grepp som kan vridas och 
därmed göra stödbenet högre eller lägre.  

 

Figur 3.14 Eget förslag på stödben. 

Tillgänglighet vid stapling                  
För att få tillgång till de översta modulerna vid stapling krävs en säker och enkel lösning. 
Befintliga stegar och trappor för användning i industrier och på byggarbetsplatser finns redan 
och anses kunna användas i anslutning till modulen (se Figur 3.15). För att hålla modulens 
höjd nere så att det blir möjligt att frakta flera på höjd görs en övermodul och en undermodul. 
Övermodulen som behöver ett trappsystem får ett tillägg i stålramen som gör infästning av ett 
trappsystem möjligt utan att förstöra klimatskalet.  
 
Annordningen på Figur 3.9 är ett trappsystem ur Alusteps sortiment där trappan är 800 mm 
bred även finns i 1200 mm. Själva trappavsatsen är ca 1200*1200 mm stor. Trappsystemet 
med 800 mm bred trappa kostar ca 29 000 SEK komplett. Det finns även bredare trappor som 
är 1200 mm breda men dessa kostar mer. Tyvärr finns det ingen färdig produkt som kan 
sträcka sig utefter en längre sträcka. Används det ett separat trappsystem till varje övermodul 
så hamnar trappan i vägen för undermodulens dörr. Istället för flera trappor får man bygga en 
längre avsats själv. Ett alternativ är att tillverka en bredare avsats som passar modulen med 
tanke på modulens solpanel och resterande av trappan är upp till brukaren att tillverka på 
plats. 
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Figur 3.15 Trappsystem ur Alusteps sortiment 2012. 

Ett annat alternativ är lösa trappsteg som monteras på två träreglar (se Figur 3.16). Fördelen 
med dessa är att man inte behöver ha stora trappsystem liggandes på lager som tar upp 
utrymme, samt att de är enkla att montera för brukaren. Dessa trappsteg kostar ca 370 SEK 
styck. Brukaren snickrar troligtvis ihop en trappa själv till en mycket billigare kostnad än att 
hyra ett trappsystem där en längre avsats ändå måste byggas till, alternativt försöker undvika 
att behöva stapla modulerna.  

 

Figur 3.16 PASO trappsteg ur Alusteps sortiment 2012. 
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Elektricitet                       
I kravspecifikationen som framställts tidigare i projektet framkom det att målgrupperna vill ha 
tillgång till elektricitet i modulerna och även att den skall ha egen energikälla. 
Boendemodulen kommer att ha två olika alternativ till energikällor beroende på hur 
möjligheterna ser ut på monteringsplatsen. 

Modulens huvudsakliga system består av en solpanel som laddar ett batteri som i sin tur driver 
ett 12V eller 24V system. Detta system skall innehålla lampor, lämpligen av LED-typ då de 
har låg elförbrukning. Önskemål finns även att kunna ladda en mobil eller bärbar dator och att 
det skall finnas möjlighet till lättare matlagningsmöjlighet. 

Om energibehovet är större än vad en solpanel klarar av behöver modulen anslutas till ett 
lokalt nätverk, t.ex. ett elskåp. Då spänningen ur ett elskåp är högre än vad det huvudsakliga 
systemet i modulen är utformat för bör en transformator användas i kretsen. En transformator 
kan omvandla t.ex. 230V växelström till 12V likström och gör det möjligt att använda de 
elektriska enheter i modulen som endast drivs på likström. Ett alternativ kan även vara att 
man gör två kretsar för modulen, liknande de som finns i husvagnar. Ett system som då drivs 
av batteriet och ett som drivs av elektricitet från ett elskåp. Elektriska installationer kommer 
dock ej projekteras närmare, detta med hänsyn till elsäkerhet och på grund av bristande 
kunskap inom området. 

Solpanel                            
Vid dimensionering av modulens solpanel togs det hjälp av SolarLab AB:s hemsida då det 
finns automatiska beräkningsblanketter som visar effektbehov och rekommenderade 
produkter. Vid dimensionering av modulens solpanel undersöks ungefär hur mycket energi 
som går åt för att driva de enheter som önskas av målgrupperna, detta för att se hur stor effekt 
solpanelen behöver generera och hur stort batteri som krävs. 

När modulens energikälla är det solpanelsladdade batteriet är den normala spänningen 12V 
eller 24V beroende på vilken typ av batteri som väljs. För att kunna driva enheter som 
behöver högre spänning, t.ex. en mobilladdare, som normalt ansluts till en vanlig stickkontakt 
med 230V spänning krävs en omvandlare (även kallad växelriktare) i systemet. Växelriktaren 
omvandlar batteriets likström till växelström och gör då att man kan driva elektriska enheter 
som behöver 230V spänning även i ett 12V eller 24V system. 

En växelriktare behöver ström för att användas vilket skapar förluster i systemet. Enligt 
SolarLab kan 20% adderas på varje enhets effektvärde, detta skapar en marginal som bör 
täcka växelriktarens energiförbrukning. Denna metod används på alla elektriska enheter i 
modulen. Om en mobilladdare exempelvis har en medeleffekt på 60W multipliceras 60 med 
1,2 för att ge mobilladdaren ett högre effektvärde i beräkningen. 

Energibehov                 
För att beräkna energibehovet behöver man följande information: Vilka enheter skall 
användas? Vad har de för effekt? Vilken spänning behöver de? Hur många timmar per dygn 
kommer de att användas? När detta är känt sätts en tabell lämpligen ihop där alla dessa värden 
förs in (se Tabell 3.1). 
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Tabell 3.1 Exempel på vilka enheter som används med relevanta värden för en 
energibehovsberäkning. 

 

Med effektvärdet hos enheterna och antal timmar per dygn som de används beräknar  
man hur många wattimmar (Wh) som förbrukas varje dygn. Wattimmar beräknas genom 
multiplicering av effektvärde med användningstiden i timmar, W*t = Wh.  Antalet 
amperetimmar (Ah) som förbrukas varje dygn är intressant att veta och beräknas genom att 
dividera enhetens Wh med systemets spänning, i detta fall 12V. Alltså (W*t)/U = Ah. 

För att beräkna modulens energibehov användes SolarLab:s automatiska beräkningsformulär. 
Det som är bra med deras beräkningsformulär är att det efter beräkningarna visar 
rekommendationer på produkter som passar modulens behov.  

SolarLAb:s beräkningsformulär rekommenderar en batterikapacitet på 400 Ah (se Tabell 3.2). 
Vid undersökning av batterier, bland annat hos Global batterier AB, rekommenderas att ett 
batteri av liknande typ som används i husvagnar används. Denna typ av batterier ligger på 
200- 250 Ah vilket innebär att modulen skulle behöva två batterier för att uppnå 400 Ah. Att 
ha flera batterier verkar negativt både i ekonomisk- och förvaringssynpunkt, därför 
undersöktes det hur energiförbrukningen kan sänkas för att kunna använda sig av endast ett 
batteri istället.  

I Tabell 3.2 syns tydligt att den stora energiboven bland modulens elektriska enheter är 
högeffektapparater så som kokplattor och vattenkokare. Dessa har ofta ett effektmedelvärde 
på 1500 W vilket innebär att de förbrukar mycket energi på kort tid. Den genomsnittliga 
förbrukningen av hur mycket energi enheterna totalt förbrukar per dag är ca 1340 Wh. Av 
dessa 1340 Wh står högeffektsenheter för 750 Wh när de används i en dryg halvtimme per 
dag, mer än hälften av energiförbrukningen går alltså åt till högeffektsenheter.  Energibehovet 
minskar drastiskt när högeffektsutrustning tas bort och modulen klarar sig med ett 150 Ah 
batteri (se Figur 3.3). 
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Tabell 3.2 Energibehov för modul vid användning av önskade elektriska enheter. 

 

Tabell 3.3 Energibehov för modulen utan högeffektsutrustning.  

 

Istället för kokplattor eller liknande högeffektsenheter valdes det att undersöka om man 
istället kunde ha ett kylskåp i modulen. Detta på grund av att det ger en högre 
boendestandard. Hos Lego Elektronik AB:s sortiment finns en typ av kompressordriven kyl- 
och frysbox som kan vara användbar i modulen. En ny energibehovsberäkning som innehöll 
denna typ av kylbox utfördes (se Tabell 3.4). En kyl- och frysbox i modulen ökar 
energibehovet något men man klarar sig fortfarande med ett batteri på 200 Ah. 
Efter utförda beräkningar rekommenderas det därför att användning av kokplattor och 
liknande högeffektsenheter endast används när anslutningsmöjlighet till ett elskåp eller 
liknande finns tillgängligt. 
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Tabell 3.4 Energibehovsberäkning med kylbox. 

 

Val av solpanel                
Med utgångspunkt från Tabell 3.4 undersöktes det hur stor solpanel som behövs för modulen. 
Tabell 3.5 hämtades från SolarLab:s hemsida och visar den effekt från solpanelen som behövs 
för att kunna hålla batteriet laddat. Detta med förutsättningen att modulen förbrukar samma 
mängd energi dagligen sju dagar i veckan. 

Tabell 3.5 Rekommenderad effekt hos solpanelen med hänsyn till månad, vinkel och svenska 
förhållanden (SolarLab 2012). 

 

Utbudet av solpaneler undersöktes hos återförsäljarna SolarLab, Lego Elektronik och 
Exergon. De krav som ställdes på solpanelerna var att de skulle ha en effekt mellan 200-
260W för att kunna tillgodose energibehovet under sommarmånaderna i Sverige. Solpanelen 
antas kunna förse batteriet med tillräcklig ström i länder där akutbostäder kan vara aktuella då 
de vanligtvis ligger närmare ekvatorn och får därmed mer sol. 

Då modulen skall kunna staplas på små områden tätt intill varandra gör det att solpanelens 
placering avgränsas till kortsidan med entré. Ytan de kan placeras på är då endast 2,6 meter 
bred och med marginaler i ytterkant blir monteringen begränsad till max 2,5 meter. 
Solpanelerna får alltså ej överstiga 2,5 meter i bredd. 

Med utgångspunkt från dessa krav hittades 3 olika paneler som kan användas:  

• Solpanel från Exergon, 200W. Mått: 1580x808x50. Vikt 16,2 kg. 
• Solpanel från Lego Elektronik, 220W. Mått: 1680x1001x35. Vikt 25 kg. 
• Solpanel från Exergon, 250W. Mått: 1966x992x50. Vikt 27 kg.  
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En illustration gjordes över hur de tre olika solpanelerna placeras på modulen för att se vilken 
dimension som var lämpligast med hänsyn till ljusinsläpp och stapelbarheten (se Figur 3.17). 
Då man staplar modulerna kommer en trappa eller stege behövas för att nå den övre modulen. 
Ett problem som kan uppstå med för stora paneler är att deras monteringsskenor är i vägen vid 
placering av trappa, därför måste solpanelerna i bottenmodulen gå att förlänga ut ifrån taket 
för att ge plats åt en avsats (se Figur 3.18). 

 

Figur 3.17 Från vänster till höger: 200W panel, 220W panel, 250W panel. 

 

 

Figur3.18 Modul med solpaneler och trappavsats. 
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Fast inredning                
Med hänsyn till kravspecifikationen där möjlighet till förvaring ansågs vara ett krav och 
Fristad Byggs önskemål integreras fast inredning i modulen. Då kortsidorna på modulen är 
vikta inåt när den är nedmonterad begränsas utrymmet man kan montera fast inredning på. 

Då modulen skall kunna rymma fyra personer integreras fyra låga skåp, två golvskåp och två 
överskåp. Det största mått på skåp som får plats för att inte störa modulen när den monteras 
upp och ned är ett underskåp som är 800*600*700 mm och överskåp som är 800*600*400 
mm (se Figur 3.19). Överskåpen placeras minst 600 mm över väggens knäckpunkt för att 
skåpen inte skall hindra väggarnas vikfunktion. Överskåpen kan dock inte placeras hur högt 
upp som helst eller vara för höga då de kan låsa konstruktionen när den monteras upp eller 
ner. Mellanrummet mellan under- och överskåpen fungerar även som avlastningsyta där man 
t.ex. kan placera en kaffekokare. Detta gör att fler skåp kan monteras istället för att montera 
en separat avlastningsyta.  

 

Figur 3.19 Den fasta inredningen under montering. 

För att kunna uppskatta priset på skåpen jämfördes färdiga skåp från IKEA med att snickra 
ihop egna. Plywood som används till finsnickeri kostar ca 300- 400 SEK för 2.0 m2 plus 
arbetskostnad medans ett skåp från IKEA eller liknande företag med måtten 800*600*700 
mm kostar strax under tusenlappen styck. 
 
 FAKTUM bänkskåp från IKEA har liknande mått som modulen får plats med (se Figur 
3.20). Skåpet är 798 mm bred, 600 mm djupt och 860 mm hög. Själva skåpet är 700 mm högt 
och har två stycken hyllplan.  

 

Figur 3.20 FAKTUM bänkskåp från IKEA:s sortiment 2012.  
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3.5 Logistik 
När modulens slutgiltiga storlek bestäms krävs det att transportsättet av modulen granskas. De 
punkter som granskas för de olika transportsätten är regler för bredd, längd, fördelar, 
nackdelar och kostnader. Transportsätten som skall undersökas är lastbil, godståg och 
sjöfrakt.  

Lastbil                 
Transport med lastbil är det vanligaste transportsättet inom Europa. Det är ett förhållandevis 
billigt transportsätt som kan ha flera avgångar om dagen. En annan fördel med lastbil är att 
man når ända ut dit lasten behövs och inte bara till järnvägsstationen eller hamnen. Nackdelen 
med detta transportsätt är dock att det inte fungerar lika bra utanför Europa (Stockholms 
Handelskammare, 2012). 

När man transporterar gods på lastbil, med släp och utan släp, finns det vissa måttföreskrifter 
som man måste följa. Reglerna för transport med bred last hämtades ur Transportstyrelsens 
häfte Transportstyrelsens föreskrifter om färd med bred odelbar last, 2010. Reglerna är olika 
beroende på lastens bredd och vad som fraktas. Den första bredden är upp till 260 cm, under 
denna bredd behöver inte lasten märkas ut med varningsskyltar eller dyl. Tunna plåtar, 
byggskivor, andra tunna enheter och containrar med styckegods får inte överskrida 
maxbredden 260 cm (Trafikverket, 2012). Modulens bredd omonterad är aningen större än 
260 cm. Bredden kan minskas lite men den kan även ökas upp till 310 cm. 

Om bredden på fordonet med last överstiger 260 cm (max 310 cm) krävs det att lasten märks 
ut med lyktor, reflexer och varningsskyltar. Minst en orangeblinkande varningslykta skall 
finnas på lastbilen. Fordonet får inte heller framföras på enskilda vägar. Ett fordon med last 
med en bredd på 260- 310 cm får inte heller framföras vid dålig sikt, t.ex. vid dimma, snörök 
eller tätt snöfall.  

När lastbredden överstiger 310 cm och upp till 350 cm blir transporten väldigt begränsad då 
de inte får framföras under visa tider på dygnet beroende på om det är fredag, helg eller 
rusningstrafik. Transporten begränsas även under vissa tider på dygnet med hänsyn till 
mörker. Vid en bredd på 310- 350 cm krävs det även en varningsbil på de vägar som inte är 
motorväg eller vägar som inte har skilda körfält med mittremsa eller räcke.  

Den maximala längden på ett fordonståg, där inga krav måste uppfyllas, är 24,0 meter. Detta 
är enligt gemensamma EU-regler och en standard som finns (CEN- standard). Den största 
lastlängden för ett flak är enligt CEN-standarden 7,82 meter och den längsta lastlängden för 
den största tillåtna påhängsvagnen är 13,6 meter. Eftersom längden på modulens tak är ca 5,8 
meter gör det att det får plats tre stycken moduler på längden på det största tillåtna 
fordonståget. Eftersom modulerna är tillräckligt låga för att kunna staplas två stycken på höjd 
får därför plats med sex stycken moduler på ett fordonståg.  

Standardhöjden under alla broar är 450 cm i mitten, det finns dock broar som underskrider 
detta mått.  
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Bruttovikten på ett fordon eller fordonståg måste beaktas då det finns broar och vägar som 
inte klarar en viss belastning. Vägar delas in i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. För 
att vara på den säkra sidan då det har varit svårt att få fram information om vägars 
bärighetsklasser utanför Sverige valdes det att studera BK3 då det är den klass som klarar 
minst bruttovikt. Hur stor vikt ett fordon eller fordonståg kan belastas med beror även på 
avståndet mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel (se Bilaga 5). Max 
bruttovikt kan överstigas, men då måste det betalas en överlastavgift. Transportören har 
ansvar för att kontrollera färdvägen så att fordonet kan framföras med hänsyn till bredd, höjd, 
vägarbeten och vikt. Enligt Väg- och Transportforskningsinstitutets rapport 
Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper (1999) avger lastbilar som 
används till frakt ca 169 gram koldioxid per ton och kilometer.  

Sjöfrakt                
Frakt med fartyg är ett bra alternativ då det är billigare än frakt med lastbil och stora volymer 
kan fraktas samtidigt. Några andra fördelar med sjöfrakt är även att man kan frakta tungt gods 
och frakta enkelt utanför Europa. Nackdelen med detta transportsätt är att det inte är så många 
avgångar i veckan och även att det tar väldigt lång tid att frakta längre sträckor (Stockholms 
Handelskammare, 2012).  

De vanligaste sätten att frakta gods med båt är som LCL, less than container load. Detta 
fraktsätt är en samlast och används vid styckgods och då små volymer skall fraktas. Om man 
behöver frakta större volymer så fraktar man som FCL, full container load (DHL, 2012). 
Många fraktföretag fraktar även gods som inte får plats i en vanlig container, som t.ex. bilar, 
turbiner och farligt gods. Detta förslag är ett bra alternativ då modulens bredd inte blir 
begränsad pga. dispenser och förbud mot körning i skymd sikt som vid lastbilsfrakt. Enligt 
Väg- och Transportforskningsinstitutets rapport Energiförbrukning och avgasemission för 
olika transporttyper (1999) avger fraktfartyg ca 13 gram koldioxid per ton och kilometer. 

Godståg                   
Att transportera med tåg är det mer miljövänliga alternativet och är även billigare än 
lastbilstransport. Nackdelen med tåg är dock att spåren inte är lika utvecklade och når lika 
långt som lastbilar, vilket kan kräva omlastningar som är tids- och kostnadskrävande 
(Stockholms Handelskammare, 2012).  

När godståg används som fraktsätt till större moduler så finns det två olika vagnar att 
transportera på, antingen öppna flak om lasten tål detta eller i slutna vagnar. Fraktföretaget 
DHL kontaktades för att få dimensionerna på standardvagnarna. De slutna vagnarna har en 
lastbredd på 3,0 meter, lastlängd på 19,0 meter och lasthöjd på 2,4 meter. De öppna flaken har 
en lastbredd på 2,7 meter, lastlängd på 19 meter och en öppen höjd (med hänsyn till tunnlar 
och broar) på minst 3,0 meter. Enligt Väg- och Transportforskningsinstitutets rapport 
Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper (1999) avger godståg ca 6,4- 
7,2 gram koldioxid per ton och kilometer. 
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3.6 Ekonomi 
Alla komponenter som tillhör och medföljer modulen fördes in i ett Excelark. Kostnads-
kalkylen (se Bilaga 5) innehåller information om alla konstruktionsdelar med mått, 
materialval, vikt, antal, kostnad samt namn på återsäljare där samtlig information hämtats 
ifrån. Utöver konstruktionsdelar är även elektriska komponenter och fast inredning inräknat. 
Då det var svårt att finna alla komponenter med exakt rätt mått användes ungefärliga priser. 
Då varken fönster eller dörr fanns i rätt dimension användes en uppskattning av priset 
gentemot liknande produkter. Med hänsyn till vikten på dessa komponenter antogs väggarna 
vara homogena av massivträ då dörren och fönstret troligtvis väger mindre än massivträ och 
därför underskattas vikten ej.  

Bilaga 5 är viktig för att ge en överblick på vad kostnaderna på de olika komponenterna är så 
att de posterna med hög kostnad kan granskas och minskas. Kolumnerna med information om 
dimensioner och tyngder underlättar även vid beräkning av fraktkostnad. 

En jämförelse av kostnaderna för slutkonceptet och för referensobjekten gjordes. Då de inte 
består av samma material eller har exakt samma funktioner är slutkostnaderna självklart olika 
och slutkonceptet blev tyvärr dyrare än vissa referensobjekt. Ett sätt att sänka priset var att 
göra solpanelerna valbara och inte obligatoriska, och därmed minskas kostnaderna med ca  
12 000 SEK. Som alternativ till elförsörjning finns t.ex. bensin- eller dieseldrivet elverk, 
vilket är billigare än en solpanel och dess komponenter, men de har sämre miljömässiga 
effekter samt att driften kostar pengar med tanke på inköp av bränsle. Två olika elverk har 
därför tagits upp i kostnadskalkylen för att ge en överblick på hur kostnaderna kan se ut. 
 
Som tidigare nämnts i rapporten, är priset för EUROmoduls flatpack-container cirka 33 300 
SEK, och CONTAINEX standardcontainer kostar 61 900 SEK. Detta innebär att vår modul är 
något dyrare, då den beräknade kostnaden för modulen uppskattas till ca 58 000 SEK utan 
solpanel och dess tillhörande komponenter.  
 
Vid dimensioneringen förenklades beräkningarna och befintliga profiler användes. Vid en 
granskning av tvär- och momentkraftskapacitet (se Bilaga 6) ser man att i princip alla profiler 
är kraftigt överdimensionerade. Detta ökar både modulens vikt och pris. Då man kan beställa 
specialprofiler med tunnare liv och fläns sänks både kostnader och vikter. En annan stor 
kostnad är pianogångjärnen, vilka kostar 8400 SEK totalt.  
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4 Dimensionering 
De beräkningar som utförts är grundläggande lastnedräkningar för golv- och takbjälklag, och 
även för stålramen i modulen som bär upp hela konstruktionen och gör stapling möjligt. Dessa 
beräkningar är nödvändiga ur hållfasthetssynpunkt, men även viktiga för att få 
kostnadskalkylens priser och vikter korrekta.  

Takbjälklag dimensionerades för att bära upp sig självt och snölast. Då modulen inte är 
isolerad för vinterväder, då den är tänkt att användas på sommaren i Sverige, valdes snölasten 
till 2,0 kN/m2. Golvbjälklag dimensionerades för att bära upp sig självt och nyttig last i 
modulen. Den nyttiga lasten varierar beroende på vad modulen används till. Då det räknas 
som ett boende ligger den i kategori A, detta ger en nyttig last på 2,0 kN/m2.  

För träreglar i tak- och golvbjälklag beräknades tvärkraftskapacitet, momentkapacitet samt 
nedböjningskrav. Reglar av konstruktionsvirke med dimensioner 45x120 mm och c/c avstånd 
400 mm av klass C24 valdes, vilka uppfyllde hållfasthetskraven. 

För att undvika för stor belastning på modulens långsidor, vilka är brutna på höjden 900 mm 
för att möjliggöra nedvikningen, placerades ett VKR-rör av dimensionerna 50x50x3,2 i 
vardera av modulens hörn. Dessa VKR-rör fungerar som en pelare och knyter samman 
stålramarna som omger tak- och golvbjälklag. VKR-rören leder ner belastningen från tak till 
golv till stödben och gör därför att väggarna enbart behöver bära upp sig själv. Dessa VKR-
rör dimensionerades för att kunna stapla två moduler på höjd. För att slippa göra för många 
lastfall vid lastnedräkning av pelare och stödben dimensionerades modulen för den nyttiga 
lasten då den är 2,0 kN/m2, medans den dimensionerande snölasten är 1,6 kN/m2. 

Ramen runt takbjälklaget dimensioneras för sin egentyngd, snölast och takbjälklagets 
egentyngd. Då det ej fanns en C-profil som motsvarade de mått som erfordrades antogs en 
UPE-profil vid dimensioneringen av dessa. Dessa profiler, som monteras på modulens 
kortsidor, används även som rullskenor, och därmed sattes den önskvärda höjden till 240 mm. 
Detta för att takbjälklaget skulle få plats och även ge plats över till rullhjul. Stålprofilerna i 
takramen beräknades med god säkerhetsmarginal. UPE-profilerna dimensionerades för att ta 
upp takets egentyngd, sig självt och snölast. Även L- profilerna dimensionerades för samma 
laster, dvs. taket och snölasten bärs två gånger. Stålprofilerna dimensionerades inte ned då de 
behöver ha en viss höjd för att innesluta taket.  

Ramen runt golvbjälklaget dimensionerades för golvbjälklagets egentyngd, nyttig last, sig 
självt och även modulens väggar. Golvramen dimensionerades inte heller ned då det behövde 
innesluta golvbjälklaget. Samtliga beräkningar återfinns i Bilaga 6. 
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5 Resultat 
Resultatet av samarbetet med Fristad Bygg ledde fram till ett slutkoncept. Slutkonceptet 
presenteras här med hjälp av Google SketchUp ritningar. Konceptet redovisas övergripande 
då detaljkonstruktionerna blivit beskrivna i tidigare kapitel.  

5.1 Slutkoncept 
Det slutliga konceptet är en praktisk, fällbar boendemodul för tillfällen då provisoriskt boende 
önskas. Den nedmonterade modulen är lite drygt 1,4 meter hög inklusive metallprofilerna på 
modulens över- och underram (se Figur 5.1). Bredden på modulen är 2,6 meter i golvramen 
och lite drygt 2,7 meter i takramen, detta gör att den kan fraktas på lastbil utan varningsbil 
men med skyltar, lampor och reflexer. De delar som inte är fast monterade när modulen är 
nedmonterad är fyra stycken VKR- profiler, fyra stycken knutar och fyra stycken stödben. 
Dessa komponenter ligger inuti modulen vid frakt. Modulen väger ca 2800 kilo.  

 
Figur 5.1 Slutkoncept nedmonterad. 

Modulen kan användas på marknivå men de kan även staplas på varandra om etableringsytan 
är begränsad (se Figur 5.2). Modulens elförsörjning kan bestå av en solpanel men den har 
även en anslutning för elskåp. Modulen har fyra stycken LED- lampor i taket och det finns 
även möjlighet till att ladda  mobiltelefon eller laptop. Modulen består av få delar vilket gör 
att risken att delar skall komma bort under frakt eller att delar blir demonterade och stulna 
minskar.  



 

45 
 

 

Figur 5.2 Slutkoncept staplad med kantutformning och infästningspunkter. 

Det finns gott om förvaringsutrymme i modulen och den rymmer även två stycken 
våningsängar av lägre modell. Det finns två stycken underskåp som är 800*900*600 mm 
stora och två stycken överskåp som är 800*400*400 mm stora. Överskåpen har en lägre höjd 
pga. två saker, att de inte skall störa uppmonteringen genom att haka i varandra och låsa 
konstruktionen och att de inte skall hindra ljusinsläpp till den inre delen av modulen. 

Modulen har ett sidoljusinsläpp vid dörren för att modulen inte skall bli mörk och dunkel. 
Placeringen på fönstret är inte den bästa, men det är det enda placeringsstället som fungerar 
då alla andra sidor av modulen blir skymda om de blir uppställda i grupper utan avstånd 
emellan. Fönstrets storlek är 400*1500 mm, detta med hänsyn till att en säng skall kunna stå 
vid sidan om fönstret och inte hamna mitt i fönstret och hindra ljusinsläpp. Ventilationen 
består av två stycken ventiler, en på modulens framsida och en på modulens baksida. 
Modulerna kan monteras bredvid varandra vid begränsad etableringsyta, detta pga. att 
långsidornas och kortsidornas väggar är vikta inåt och inte utåt. Modulerna bör inte monteras 
för tätt vid gaveln utan dörr då det krävs utrymme för att komma åt att montera VKR-rör och 
knutar.  

Vid montering lyfts modulen av lastbilen med hjälp av en kran och kättingar som fästs i 
modulens underram. Innan modulen placeras ut i terrängen monteras stödbenen på. Stödbenen 
placeras i de ihåliga profilerna i underramen och en sprint sätts in för att stödbenet skall sitta 
kvar. (se Figur 5.3). 
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Figur 5.3 Idéskiss över stödbenens infästning.  

Kättingarna kopplas om till överramen som sedan lyfts upp (se Figur 5.4).  

 

 

Figur 5.4 Slutkoncept under montering. 
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Överkanten av långsidans väggar rullar på plats med hjälp av skenor på överramens kortsidor. 
När taket och långsidorna är på plats viks gavlarna upp inifrån modulen. När gavlarna är på 
plats fästs VKR- rören i modulens hörn, detta sker genom att den förs in i en metallprofil i 
takramen och låses fast med sprintar i golvramen (se Figur 5.5). Syftet med dessa profiler är 
att hjälpa till att föra ner laster till nedermodulens stödben vid stapling (se Figur 5.6).  

                

Figur 5.5 Idéskiss över detalj A, stålramens anslutning vid golvbjälklaget. 

 

 

Figur 5.6 Slutkoncept med stålram monterad. 
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Då modulens ram måste placeras över pelarna för att lasterna skall föras ned på ett korrekt sätt 
kan inte taket få ett tillräckligt överhäng för att kunna få plats med de ursprungliga 
knutidéerna, där pelarna kläddes med massivträ. Knutkomponenten modifierades för att 
minska risken att en knut i trä sticker ut en bit under taket, vilket skulle medföra att vatten kan 
rinna in i konstruktionen vid regn. Istället för en knut i trä ersattes den med en stålvinkel (se 
Figur 5.7). Detta alternativ hindrar fortfarande modulens pelare att knäckas ut. 

 

Figur 5.7 Idéskiss över modulens knututformning, snitt A-A. 

Modulens knutar monteras och fästs med sexkantsbultar. Stödbenen justeras för att göra 
modulen horisontell i terrängen och modulens solpanel dras ut ur taket (se Figur 5.8). Nu är 
modulen redo att tas i bruk! 

 

Figur 5.8 Slutkoncept färdigmonterad. 
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I modulens överram finns det fyra stycken ihåliga profiler fastsvetsade. I modulens underram 
finns det likadana profiler. När modulerna behöver staplas så placeras en massiv rektangulär 
stålkomponent med ett genomgående hål i, som passar inuti takets profiler, i takets profiler 
och sedan placeras övermodulens profiler över stålkomponenten. Två stycken sprintar låser 
fast modulerna i varandra (se Figur 5.9).  

 

                     

Figur 5.9 Idéskiss över detalj B, anslutning mellan stålramar vid stapling. 

Denna anordning passar bra vid frakt då modulerna står stadigt på varandra (se Figur 5.10). 
Vid frakten förs lasterna ned på samma sätt som i monterat läge. Vid frakt används kortare 
stålpelare som är 900 mm höga.   

 
Figur 5.10 Stapling vid frakt. 
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5.2 Rekommenderad vidareutveckling 
Vid eventuell fortsättning av produktutvecklingen finns det flera av modulens egenskaper som 
kan förbättras för att göra den mer miljövänlig, ekonomiskt lönsam och användarvänlig. 

Modulens vikt bör minskas då det ger lägre koldioxidutsläpp vid frakt. En lägre vikt gör även 
modulen enklare att montera och ger mindre risk för allvarliga skador om ett förband skulle 
gå sönder. Om modulens nedmonterade höjd kan sänkas ytterligare så att man kan stapla tre 
stycken på höjd vid frakt med lastbil eller godståg ger den även här mindre koldioxidutsläpp 
och man sparar in pengar då fler moduler kan fraktas med färre vagnar/släp.  

Kostnadskalkylen (se Bilaga 5) kan ses över och de komponenter med höga kostnader bör 
undersökas vidare och ses om de kan dras ned på i kostnad genom materialbyte eller en ny 
lösning på de olika funktionerna och fästena. I samband med detta bör en analys över hur 
snabbt modulen kan betala av sig själv vid t.ex. uthyrning vid ett event. Även en noggrannare 
marknadsundersökning bör göras för att hitta intressenter som är intresserade av att köpa 
modulen i slutändan. 

Modulen kan tendera till att bli dragig och kallt då skarvar är svåra att göra helt täta i en 
fällbar modul. En lösning för att göra skarvarna tätare skulle behöva göras för att kunna 
tillämpa modulen i kallare klimat.   

Vid stapling på annat vis än den beskrivna, det vill säga två moduler rakt ovanpå varandra, 
behöver stålramen ses över och hur laster leds ner. En rekommenderad variant på stapling 
skulle kunna vara att vrida den ovanstående modulen 90⁰ (Se Figur 5.11), och på detta sätt 
minska risken att solpaneler skadas eller stöts emot. Detta staplingsförslag skulle även minska 
kostnader för trappsystem då en ”gratis” avsats fås.   

 
Figur 5.11  Exempel på stapling av moduler. 

Detta examensarbete kan med fördel kopplas samman med Högskolan i Borås och Fristad 
Bygg:s forskning som handlar om att fiberarmera massivträ. När forskningens resultat blir 
lyckat så kan det förhoppningsvis tillämpas på modulen och sänka dimensionerna på 
massivträelementen. Detta kan göra att modulen kan isoleras mer och användas i kallare 
klimat men även väga mindre och ge mindre koldioxidutsläpp vid frakt och mer ekonomisk 
lönsamhet.  
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6 Slutsats 
Vår slutsats är att slutkonceptet uppfyller de krav och mål som sattes på ett bra sätt om man 
ser till omständigheterna som det kan användas i. Dock finns det rum för förbättringar och 
utveckling.  

Att utforma en produkt som går att tillämpa i både katastrofområden och i Sverige är svårt då 
man troligen har överseende med komfortkrav om en naturkatastrof har skett och man är 
bostadslös. Det kan vara stor skillnad om man jämför med en familj som skall campa i 
Sverige och har råd att vara kräsna och kräva mer komfortmässigt. 

Bristande kunskap i utvecklingsländer, och även i Sverige, kan leda till demontage av 
modulens lösa delar som till exempel eldas upp för att få värme, vilket kan leda till sämre 
komfort och en stor säkerhetsrisk. Detta är en stor anledning till att ingen tid har lagts på 
köldbryggorna under projektet då modulen skall gå att tillämpa i olika områden med olika 
kunskaper och bestå av så få lösa delar som möjligt. En stor del av modulens charm är även 
dess enkelhet. Skall flera smådelar tillverkas påverkar det även kostnaden, monteringstid och 
även risken att delar försvinner under frakt.  

Vad gäller modulens frakt är den anpassad till lastbilsflak då de har minst lastbredd. De är 
även anpassade efter lastbilar då godståg eller fraktskepp sällan går hela vägen fram till 
slutdestinationen, ofta behöver en omlastning till lastbil göras. Modulens bredd är satt till 2,6 
meter, men den kan även breddas till 3,1 meter utan att man stöter på stränga krav som 
hindrar frakten nämnvärt.  
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7 Diskussion 
I det stora hela har projektet fungerat bra. Den preliminära innehållsförteckningen och 
tidplanen som upprättades i början av projektet var bra och överskådlig att ta hjälp av. 
Innehållsförteckningen och tidplanen hjälpte oss så att vi inte skulle tappa bort oss i projektet 
eller sväva ut för långt. Fokuset i början av projektet låg på fel saker då vi bör inriktat oss mer 
på att omarbeta och utveckla en befintlig produkt mer än att ta fram en helt ny produkt då 
idégenereringen tog väldigt mycket tid av projektet. Fokuset låg länge på att modulen inte 
skulle behöva använda sig av någon som helst mekanisk hjälp vid montering, även detta tog 
lång tid att komma förbi och finna nya idéer som inte skulle vara allt för kostsamma. Trots att 
vi underskattade hur mycket tid vissa moment i projektet tog att genomföra gick det bra och 
vi har nu lärt oss hur viktig planeringen i ett projekt är. Om vi skulle göra om projektet nu så 
skulle vi avgränsat mer i början.  

Det roligaste med projektet var när slutkonceptet sammanställdes då det var först då som alla 
bitar föll på plats och vi kunde se en färdig, användbar produkt framför oss. Det var även 
roligt och lärorikt att undersöka befintliga produkter då vi fick se flera häftiga och praktiska 
produkter som vi inte visste fanns. Vi har fått mer insikt över vad vi kan jobba med senare då 
vi är mest intresserade av konstruktion. En inblick över hur ekonomi, konstruktion och 
kvalitetssäkring samspelar med varandra har fåtts och har varit väldigt lärorikt, trots en 
ganska stor arbetsbelastning.  

Samarbetet i gruppen har fungerat bra då vi kompletterar varandras positiva och negativa 
sidor bra. Vi har arbetat tillsammans i grupp tidigare i utbildningen. Lite irritation uppstod då 
vi är två starkt drivna personer som vill få vår vilja igenom, detta har gjort att vi har fått lära 
oss att kompromissa och diskutera. Samarbetet med Fristad Bygg har varit bra då vi har fått 
fria händer i projektet och inte många begränsningar, förutom att modulen helst skulle bestå 
av massivträ. Avstämningsmötena med Fristad Bygg har varit väldigt bra, speciellt vid 
konceptvalet då viktningen av de olika kravkriterierna behövde göras. Viktningen tyckte vi 
var svårt att bedöma själva och fick då hjälp av företaget med detta. Samarbetet med 
handledaren på skolan har varit väldigt bra då vi har fått mycket hjälp med modulens 
hållfasthet och hur vi skulle förenkla dimensioneringen av modulens bärverk och bjälklag. 
Handledaren har hållt vårt självförtroende uppe, stöttat oss under projektet och avsatt mycket 
av sin tid när vi har haft det svårt.  

Samarbetet gav ett bra resultat och vi är väldigt nöjda med slutkonceptet då vi tycker att det 
uppfyller de krav som målgruppsundersökningen gav bra och modulerna är även komfortabla 
med tanke på omständigheterna som de skall användas i. Modulen kan dock bli svårsåld till 
katastrofområden då t.ex. EUROmodul:s fabriker ligger i Kroatien, Serbien och Ryssland, 
vilket ger billigare frakt då det är närmre de typiska katastrofområdena. EUROmodul:s flat- 
packs kan även staplas fler på höjden vid frakt än vårt slutkoncept. Vi hoppas att Fristad Bygg 
kommer att vidareutveckla modulen för att kunna använda den i Sverige som eventmodul/ 
campingmodul. 
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Bilaga 1 

Målgruppsreferenser 

Event 

Gothia cup     

Sweden rock     

Peace and love    

Storsjöyran     

Metaltown      

O-ringen     

Kommuner 

Borås kommun     

Jönköpings kommun    

Tjörns kommun    

Stenungsunds kommun    

Varbergs kommun     

Gävle kommun    

Östersund kommun     

Göteborgs kommun    

Campingar 

Getteröns camping    

Apelvikens camping    

Södra Nääs camping    

Almöns camping     

Hjälporganisationer 

Lions    

Unicef     

Sos- barnbyar      
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Stadsmissionen     

Amnesty      

Actionaid      

Röda korset      

Övriga 

Gekås      
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Bilaga 2 

Sammanställning kravspecifikation för campingar/eventföreningar 

K= krav, Ö= önskemål 

Modulens montering 

Modulen skall vara enkel att montera.        K 

Modulen skall monteras utan hjälpmedel.        Ö 

Modulen skall vara säker att montera.         K 

Modulen skall vara snabb att montera.        K 

Modulen skall ha få beståndsdelar.         Ö 

Modulen skall gå att koppla ihop till större enheter.      Ö 

Modulen skall vara stapelbar.         Ö 

Modulen skall kunna monteras med 2-4 personer.      Ö 

Modulen skall ha ergonomisk montering.        K 

 

Modulens funktioner 

Modulen skall ha lättare matlagningsmöjligheter.      Ö 

Modulen skall ha förvaringsmöjlighet.        Ö 

Modulen skall ha el.            Ö 

Modulen skall ha en egen energikälla.        Ö 

Modulen skall ha rinnande vatten.         Ö 

Modulen skall ha toalett.          Ö 

 

Modulens egenskaper 

Modulen skall ha låg vikt.          Ö 

Modulen skall ha lång livslängd.         K 

Modulen skall vara bekväm.          Ö 

Modulen skall tåla väder och vind.         K 
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Modulen skall vara stabil.          K 

 

Modulens placering 

Modulen skall kunna placeras i olika terränger.       K 

Modulen skall kunna användas i nordiskt klimat.      K 

Modulen skall kunna användas i katastrofområden.      K 

 

Övrigt 

Modulen skall vara lätt att förvara.         K 

Modulen skall ha fönster.          K 

Modulen skall vara enkel att transportera.       K 

Modulen skall vara ekonomiskt lönsam jämfört med motsvarande anordningar. K 

Modulen skall bestå av massivträ.         Ö 

Modulen skall vara estetiskt tilltalande.        Ö 

Modulen skall ha avskild sovyta.         Ö 
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Bilaga 3 

Sammanställning kravspecifikation för hjälporganisationer 

K= krav, Ö= önskemål 

Modulens montering 

Modulen skall vara enkel att montera.        K 

Modulen skall monteras utan hjälpmedel.        Ö 

Modulen skall vara säker att montera.         K 

Modulen skall vara snabb att montera.        K 

Modulen skall ha få beståndsdelar.         Ö 

Modulen skall gå att koppla ihop till större enheter.      Ö 

Modulen skall vara stapelbar.         K 

Modulen skall kunna monteras med 2-4 personer.      Ö 

Modulen skall ha ergonomisk montering.        K 

 

Modulens funktioner 

Modulen skall ha lättare matlagningsmöjligheter.      K 

Modulen skall ha förvaringsmöjlighet.        K 

Modulen skall ha el.            K 

Modulen skall ha en egen energikälla.        K 

Modulen skall ha rinnande vatten.         Ö 

Modulen skall ha toalett.          Ö 

 

Modulen egenskaper 

Modulen skall ha låg vikt.          Ö 

Modulen skall ha lång livslängd.         K 

Modulen skall vara bekväm.          Ö 

Modulen skall tåla väder och vind.         K 
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Modulen skall vara stabil.          K 

 

Modulens placering 

Modulen skall kunna placeras i olika terränger.       K 

Modulen skall kunna användas i nordiskt klimat.      Ö 

Modulen skall kunna användas i katastrofområden.      K 

 

Övrigt 

Modulen skall vara lätt att förvara.         Ö 

Modulen skall ha fönster.          K 

Modulen skall vara enkel att transportera.       Ö 

Modulen skall vara ekonomiskt lönsam jämfört med motsvarande anordningar. K 

Modulen skall bestå av massivträ.         Ö 

Modulen skall vara estetiskt tilltalande.        Ö 

Modulen skall ha avskild sovyta.         Ö 
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Bilaga 4 

Bruttoviktstabell BK3 (Transportstyrelsen 2012) 

Min. avstånd mellan 
fordonets 

Max. avstånd mellan 
fordonets 

Högsta tillåtna bruttovikt i 
ton 

eller fordonstågets axlar eller fordonstågets axlar   
  2 12 

2 2,4 12,5 

2,4 2,8 13 

2,8 3,2 13,5 

3,2 3,6 14 

3,6 4 14,5 

4 4,4 15 

4,4 4,8 15,5 

4,8 5,2 16 

5,2 5,6 16,5 

5,6 6 17 

6 6,4 17,5 

6,4 6,8 18 

6,8 7,2 18,5 

7,2 7,6 19 

7,6 8 19,5 

8 8,4 20 

8,4 8,8 20,5 

8,8 9,2 21 

9,2 9,6 21,5 

9,6 10 22 

10 10,4 22,5 

10,4 10,8 23 

10,8 11,2 23,5 

11,2 11,6 24 

11,6 12 24,5 

12 12,4 25 

12,4 12,8 25,5 

12,8 13,2 26 
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13,2 13,6 26,5 

13,6 14 27 

14 14,4 27,5 

14,4 14,8 28 

14,8 15,2 28,5 

15,2 15,6 29 

15,6 16 29,5 

16 16,4 30 

16,4 16,8 30,5 

16,8 17,2 31 

17,2 17,6 31,5 

17,6 18 32 

18 18,4 32,5 

18,4 18,8 33 

18,8 19,2 33,5 

19,2 19,6 34 

19,6 20 34,5 

20 20,4 35 

20,4 20,8 35,5 

20,8 21,2 36 

21,2 21,6 36,5 

21,6 22 37 
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Bilaga 5 

Kostnadskalkyl 
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Bilaga 6 

Dimensionering 

Ramskisser 
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Parametrar 

Egentyngd 

Bjälklagens egentyngd är beräknade med hjälp av vikterna i kostnadskalkylen. Stålprofilernas 
egentyngd är tagna ur Johannessons bok Byggformler och tabeller (2011). 

Tak: 0,273 kN/m2 (inklusive reglar) 

Tak: 0,218 kN/m2 (exklusive reglar) 

Takbalk: 0,025 kN/m 

L180- profil: 0,218 kN/m 

UPE160- profil: 0,186 kN/m 

UPE240- profil: 0,334 kN/m 

Väggar, långsida: 0,78 kN/m 

Väggar, kortsida: 0,68 kN/m 

Golvbjälklag: 0,251 kN/m2 (inklusive reglar) 

Golvbjälklag: 0,196 kN/m2 (exklusive reglar) 

Golvbalk: 0,025 kN/m 

Stödben: 0,10 kN 

Pelare: 0,094 kN 

Komplett modul: 28,0 kN  

Nyttig last 

Kategori A => qk= 2,0 kN/m2 

   Ψ0= 0,7 

   Ψ1= 0,5 

   Ψ2= 0,3 

Snölast 

Antag sk= 2,0 kN/m2 

S= 2,0*0,8=1,6 kN/m2     

Ψ0= 0,7, Ψ1= 0,4, Ψ2= 0,2 
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Lastnedräkning 

Takbalk Säkerhetsklass 2 => γd=0,91, c/c 400 

HL 1:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 1,35 ∗ Gk + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ Qk = 0,91 ∗
1,35 ∗ (0,218 ∗ 0,4 + 0,025) + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 1,6 ∗ 0,4 = 0,75 kN/m 

HL 2: 
qd= 𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Qk = 0,91 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ (0,218 ∗ 0,4 + 0,025) +
0,91 ∗ 1,5 ∗ 1,6 ∗ 0,4 = 1,0 kN/m => dimensionerande 

 

L-profil i takram Säkerhetsklass 2 => γd=0,91  

HL 1:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 1,35 ∗ (0,218 + 0,273 ∗ 1,3) + 0,91 ∗
1,5 ∗ 0,7 ∗ 1,6 ∗ 1,3 = 2,69 kN/m 

HL 2:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Qk +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗
(0,218 + 0,273 ∗ 1,3) + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 1,6 ∗ 1,3 = 3,47 kN/m => dimensionerande 

 

UPE-profil i takram Säkerhetsklass 2 => γd=0,91  

HL 1:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 1,35 ∗ (0,273 ∗ 2,75 + 0,334) + 0,91 ∗
1,5 ∗ 0,7 ∗ 1,6 ∗ 2,75 = 5,54 kN/m 

HL 2:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Qk = 0,91 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ (0,273 ∗ 2,75 + 0,334) +
0,91 ∗ 1,5 ∗ 1,6 ∗ 2,75 = 7,19 kN/m => dimensionerande 
 

Golvbalk Säkerhetsklass 2 => γd=0,91, c/c 400  

HL 1:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 1,35 ∗ (0,196 ∗ 0,4 + 0,025) + 0,91 ∗
1,5 ∗ 0,7 ∗ 2,0 ∗ 0,4 = 0,89 kN/m 
 
HL 2:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Qk = 0,91 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ (0,196 ∗ 0,4 + 0,025) +
0,91 ∗ 1,5 ∗ 2,0 ∗ 0,4 = 1,2 kN/m => dimensionerande 
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UPE-profil i golvram, långsida Säkerhetsklass 2 => γd=0,91  

HL 1:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 1,35 ∗ (0,251 ∗ 1,3 + 0,186 + 0,78) +
0,91 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2,0 ∗ 1,3 = 4,07 kN/m 
 
HL 2:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Qk +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗
(0,251 ∗ 1,3 + 0,186 + 0,78) + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 2,0 ∗ 1,3 = 4,96 kN/m => dimensionerande 
 

UPE-profil i golvram, kortsida Säkerhetsklass 2 => γd=0,91  

HL 1:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 1,35 ∗ (0,251 ∗ 2,75 + 0,186 + 0,68) +
0,91 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2,0 ∗ 2,75 = 7,17 kN/m 

HL 2:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Qk +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗
(0,251 ∗ 2,75 + 0,186 + 0,68) + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 2,0 ∗ 2,75 = 9,21 kN/m => dimensionerande 
 

Pelare Säkerhetsklass 3 => γd=1,0, A= 5,5
2
∗ 2,6

2
= 3,58 m2 

HL 1:  

qd= 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 1,0 ∗ 1,35 ∗ �0,334 ∗ 1,3 +

0,218 ∗ 5,5
2

+ 0,78 ∗ 5,5
2

+ 0,68 ∗ 1,3 + 0,094 + 7,0� + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2 ∗ 2,0 ∗ 3,58 +

1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2,0 ∗ 3,58 = 37,62  kN 

HL 2:   
qd= γd ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  γd ∗ 1,5 ∗ Qk +  γd ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 1,0 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗
�0,334 ∗ 1,3 + 0,218 ∗ 5,5

2
+ 0,78 ∗ 5,5

2
+ 0,68 ∗ 1,3 + 0,094 + 7,0� + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 2 ∗ 2,0 ∗

3,58 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2,0 ∗ 3,58 = 42,40 kN => dimensionerande 

 
Stödben Säkerhetsklass 2 => γd=0,91, A= 5,5

2
∗ 2,6

2
= 3,58 m2 

HL 1:  
qd= 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 1,35 ∗ (0,10 + 7,0 ∗
2) + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2 ∗ 2,0 ∗ 3,58 + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2,0 ∗ 3,58 = 37,85  KN 

HL 2:   
qd= 𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝐺𝑘 +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Qk +  𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ Ψ0 ∗ Qk = 0,91 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗
(0,10 + 2 ∗ 7,0) + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 2 ∗ 2,0 ∗ 3,58 + 0,91 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2,0 ∗ 3,58 = 41,81 kN => 
dimensionerande 
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Dimensionering 

Takbalk 

Takbalken dimensioneras enbart för att bära sig självt och taket. 

En takbalk belastas med den dimensionerande lasten 1,0 kN/m. 

 𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗
𝑓𝑘
𝛾𝑀

 

 𝛾𝑀 = 1,3 för sågat och hyvlat virke.  

Klimatklass 2 och en medellång lastvaraktighet ger 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,80. 

Konstruktionsvirke C24 => 𝑓𝑚𝑘 = 24 Mpa 
 𝑓𝑣𝑘 = 2,4  
𝐸0,05 = 11000 Mpa 

Antag 45x120. 

 

- Momentkapacitet  

Då takbalkarna samverkar med spånskivorna i taket riskerar de ej att vippa.  

Ett krav som måste uppfyllas är:  𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑  

𝑀𝐸𝑑 =  1,0∗2,62

8
= 0,85 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑊 ∗ 𝑓𝑚,𝑑   

 𝑊 = 45∗1202

6
∗ 10−3 = 108 𝑚𝑚3

 

 𝑓𝑚,𝑑 =  0,8 ∗ 24
1,3

= 14,77 𝑀𝑃𝑎 

𝑀𝑅𝑑 = 108 ∗ 14,77 ∗ 10−3 = 1,59 𝑘𝑁𝑚 

0,85 𝑘𝑁𝑚 < 1,59 𝑘𝑁𝑚 : OK 

 

- Tvärkraftskapacitet 

Takbalken belastas med den maximala tvärkraften 1,3 kN. 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑  

 

𝑉𝐸𝑑 =  
1,0 ∗ 2,6

2
= 1,3 𝑘𝑁 
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𝑉𝑅𝑑 =
45 ∗ 120 ∗ 1,54

1,5
∗ 10−3 = 5,5 𝑘𝑁 

 

𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗
𝑓𝑘
𝛾𝑀

= 0,8 ∗ 2,5
1,3

= 1,54 MPa 

1,3 𝑘𝑁 < 5,5 𝑘𝑁: OK 
 

- Nedböjning 

Bestäm den karakteristiska lasten: 

1,0 ∗ 𝐺𝑘 + 1,0 ∗ 𝑄𝑘 = 1,0 ∗ (0,025 + 0,4 ∗ 0,218) +  1,0 ∗ (0,4 ∗ 1,6) =  0,75 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 =  
5 ∗ 0,75 ∗ 103 ∗ 2,64 ∗ 12

384 ∗ 11000 ∗ 106 ∗ 0,045 ∗ 0,1203
∗ 103 = 6,26 𝑚𝑚 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 6,26 𝑚𝑚 ≤  
2600
300

= 8,67 𝑚𝑚 ∶ 𝑂𝐾 

Bestäm den kvasipermanenta lasten: 

1,0 ∗ 𝐺𝑘 + 𝛹2 ∗ 𝑄𝑘 = 1,0 ∗ (0,025 + 0,4 ∗ 0,218) +  0,2 ∗ (0,4 ∗ 1,6) =  0,24 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑘𝑣𝑎𝑠𝑖𝑝 =  
5 ∗ 0,24 ∗ 103 ∗ 2,64 ∗ 12

384 ∗ 11000 ∗ 106 ∗ 0,045 ∗ 0,1203
= 2,0 𝑚𝑚 

𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 =  𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 +  𝑘𝑑𝑒𝑓 ∗ 𝑤𝑘𝑣𝑎𝑠𝑖𝑝 = 6,26 + 0,8 ∗ 2,0 =  7,86 𝑚𝑚 
 

7,86 𝑚𝑚 ≤  
2600
250

= 10,4 𝑚𝑚 ∶ 𝑂𝐾 

Nedböjning med hänsyn till svikt: 

I takbjälklaget kan plyfans styvhet tillgodoräknas och på så sätt ge mindre nedböjning. En 
vanlig sviktkontroll på balkens nedböjning gjordes först innan samverkan togs i beaktning. 

 𝑏 ≤ 45 + 0,2 ∗ 𝑙0 = 45 + 0,2 ∗ 2600 = 565 mm 

 𝑏 ≤ 45 + 30 ∗ 𝑡𝑓 = 45 + 30 ∗ 22 = 705 mm 

𝑏 ≤ 𝑠 = 400 mm 

𝑏 = 400 mm 
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𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘 =11000 MPa 

𝐸𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎,𝑘 =2400 MPa 

 

 𝑏𝑓𝑖𝑘𝑡. = 𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘
𝐸𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎,𝑘

∗ 𝑏𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎 

  𝑏𝑓𝑖𝑘𝑡. = 2400
11000

∗ 400 = 87,27 mm 

 

T-tvärsnittets tyngdpunktsläge: 

𝑦 = Σ𝐴𝑦
Σ𝐴

=
87,27∗22∗11+45∗120∗�22+1202 �

87,27∗22+45∗120
= 63,38 mm 

 

T-tvärsnittets tröghetsmoment: 

𝐼𝑧 = 45∗1203

12
+ 45 ∗ 120 ∗ (22 + 120

2
− 63,38)2 + 87,27∗223

12
+ 87,27 ∗ 22 ∗ (63,38 −

11)2 =13,7*106 mm4  

 

 𝑤 = 𝐹∗𝑙3

48∗𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘∗𝐼𝑧
 

 𝑤 = 1000∗26003

48∗11000∗13,7∗106
= 24,3 >1,5 mm: EJ OK 

 

Sviktnedböjning med hänsyn att takskivan tvingar angränsande takbalkar att böja ned och 
därigenom avlastar den belastade balken: 

 𝑤 = 𝜅∗𝐹∗𝑙3

48∗𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘∗𝐼𝑧
 

 𝛽 =
𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘∗𝐼𝑧

𝑠
𝐸𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎,𝑘∗𝑡3

12

∗ (𝑠
𝑙
)4 

 𝛽 =
11000∗13,7∗106

400
3000∗223

12

∗ ( 400
2600

)4 = 0,0793 

 𝜅 = 0,9 + 0,27 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝛽 = 0,9 + 0,27 ∗ 𝑙𝑜𝑔0,0793 = 0,603 

𝑤 = 0,603∗1000∗26003

48∗11000∗13,7∗106
1,47 <1,5: OK 



 

8 
 

UPE-profil i takram 

Antag UPE 240 profil, Wpl=372,0*103 mm3. 

Profilens belastning: 7,19 kN/m. 

 

- Momentkapacitet 

  𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑  

 𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 ∗ 𝛽𝑊 ∗𝑊𝑝𝑙 ∗
𝑓𝑦
𝛾𝑀1

 

 𝜒𝐿𝑇 =1,0 då risk för vippning ej föreligger. 

𝑓𝑦 =275 MPa 

Kontroll av tvärsnittsklass: 

TK1: 𝛽𝑓 ≤ 0,3 ∗ 𝜀 

 𝛽𝑓 = 𝑏𝑓
𝑡𝑓

= 90−8,5
13

= 6,27 

6,27 < 0,3 ∗ 𝜀 = 0,3 ∗ �
210 000

𝑓𝑦
= 0,3 ∗ �210 000

275
= 8,29: OK  

TK1: 𝛽𝑤 ≤ 33 ∗ , 𝜀 = 0,92  

𝛽𝑤 = 𝑑
𝑡𝑤

=  240−2∗13
8,5

= 25,17 ≤ 33 ∗ 0,92 = 30,36 :OK 

𝛽𝑊 =1,0 för tvärnittsklass 1 
 
𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 1,0 ∗ 1,0 ∗ 372,0 ∗ 275

1,0
∗ 10−3 = 102,03  kNm 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑞∗𝑙2

8
= 7,19∗2,62

8
= 6,08 kNm 

6,08 < 102,03 kNm: OK 

 

- Tvärkraftskapacitet  

 𝑑
𝑡𝑤
≤ 69 ∗ 𝜀 

 𝜀 = �
235
𝑓𝑦

= �235
275

= 0,924 
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214
8,5

= 25,18 < 69 ∗ 0,924: OK, ingen hänsyn till skjuvbuckling behöver tas. 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 

 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗
𝑓𝑦𝑤

√3∗𝛾𝑀0
= 214,0 ∗ 8,5 ∗ 275

√3∗1,0
∗ 10−3 = 288,81 kN 

𝑉𝐸𝑑 = 7,19∗2,6
2

= 9,35 kN 

9,35 < 288,81: OK 

 

L-profil i takram 

Antag L-profil L180*90*10, Wpl=75, 1*103 mm3. 

Profilens belastning: 3,47 kN/m. 

 

- Momentkapacitet 

  𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑  

 𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 ∗ 𝛽𝑊 ∗𝑊𝑝𝑙 ∗
𝑓𝑦
𝛾𝑀1

 

 𝜒𝐿𝑇 =0 då risk för vippning ej föreligger. 

𝑓𝑦 =275 MPa 

Kontroll av tvärsnittsklass: 

TK1: 𝛽𝑓 ≤ 0,3 ∗ 𝜀 

 𝛽𝑓 = 𝑏𝑓
𝑡𝑓

= 90−10
10

= 8,0 

8,0 <0,3 ∗ 𝜀 = 0,3 ∗ �
210 000

𝑓𝑦
= 0,3 ∗ �210 000

275
= 8,29: OK  

TK1: 𝛽 𝑤 ≤ 33 ∗ , 𝜀 = 0,92  

𝛽𝑤 = 𝑑
𝑡𝑤

=  180−10
10

=  17 ≤ 33 ∗ 0,92 = 30,36 :OK 

𝛽𝑊 =1,0 för tvärnittsklass 1 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 1,0 ∗ 1,0 ∗ 75,1 ∗ 275
1,0

∗ 10−3=20,7 kNm 

 𝑀𝐸𝑑 = 𝑞∗𝑙2

8
= 3,47∗5,52

8
= 13,12 kNm 
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13,12 kNm <  20,7 kNm: OK 
 

- Tvärkraftskapacitet  

 𝑑
𝑡𝑤
≤ 69 ∗ 𝜀 

 𝜀 = �
235
𝑓𝑦

= �235
275

= 0,924 

170
10

= 17,0 < 69 ∗ 0,924: OK, ingen hänsyn till skjuvbuckling behöver tas. 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑  

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗
𝑓𝑦𝑤

√3∗𝛾𝑀0
= 170 ∗ 10 ∗ 275

√3∗1,0
∗ 10−3 = 269,91 kN 

𝑉𝐸𝑑 = 3,47∗5,5
2

= 9,54 kN 

9,54 kN < 269,91 kN: OK 

 

UPE-profil i golvram, långsida 

Antag UPE160 – profil, Wpl=141,0*103 mm3. 

Profilens belastning: 4,96 kN/m. 
 

- Momentkapacitet 

  𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑  

 𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 ∗ 𝛽𝑊 ∗𝑊𝑝𝑙 ∗
𝑓𝑦
𝛾𝑀1

 

 𝜒𝐿𝑇 =1,0 då risk för vippning ej föreligger. 

𝑓𝑦 =275 MPa 

Kontroll av tvärsnittsklass: 

TK1: 𝛽𝑓 ≤ 0,3 ∗ 𝜀 

 𝛽𝑓 = 𝑏𝑓
𝑡𝑓

= 70−6,5
10,0

= 6,35 

6,35 < 0,3 ∗ 𝜀 = 0,3 ∗ �
210 000

𝑓𝑦
= 0,3 ∗ �210 000

275
= 8,29 : OK 
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TK1: 𝛽𝑤 ≤ 33 ∗ , 𝜀 = 0,92  
 

𝛽𝑤 =  
𝑑
𝑡𝑤

=
160 − 2 ∗ 10

6,5
=  21,54 ≤ 33 ∗ 0,92(𝑓ö𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 1) = 30,36 ∶ 𝑂𝐾 

𝛽𝑊 =1,0 för tvärnittsklass 1 
 

Kontroll av tvärsnittsklass: 

 𝛽𝑓 ≤ 0,3 ∗ 𝜀 

 𝛽𝑓 = 𝑏𝑓
𝑡𝑓

= 70−6,5
10

= 6,35 

6,35 < 0,3 ∗ 𝜀 = 0,3 ∗ �
210 000

𝑓𝑦
= 0,3 ∗ �210 000

275
= 8,29: OK => tvärsnittsklass 1 

𝛽𝑤 ≤ 33 ∗ 𝜀 , 𝜀 = 0,92  
 

𝛽𝑤 =
𝑑
𝑡𝑤

=  
160 − 2 ∗ 10

6,5
= 21,54 ≤ 33 ∗ 0,92(𝑓ö𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 1) = 30,36 ∶ 𝑂𝐾 

𝛽𝑊 =1,0 för tvärnittsklass 1 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 1,0 ∗ 1,0 ∗ 140,0 ∗ 275
1,0

∗ 10−3=38,50 kNm 

 𝑀𝐸𝑑 = 𝑞∗𝑙2

8
= 4,96∗5,52

8
= 18,76 kNm 

18,76 kNm < 38,50 kNm: OK 
 

- Tvärkraftskapacitet  

 𝑑
𝑡𝑤
≤ 69 ∗ 𝜀 

 𝜀 = �
235
𝑓𝑦

= �235
275

= 0,924 

140
6,6

= 21,21 < 69 ∗ 0,924: OK, ingen hänsyn till skjuvbuckling behöver tas. 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 

 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗
𝑓𝑦𝑤

√3∗𝛾𝑀0
= 140,0 ∗ 6,5 ∗ 275

√3∗1,0
∗ 10−3 = 144,48 kN 

𝑉𝐸𝑑 = 4,96∗5,5
2

= 13,64 kN 
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13,64 kN < 144,48 kN: OK 
 

UPE-profil i golvram, kortsida 

Antag UPE160 - profil, Wpl=140,0*103 mm3. 

Profilens belastning: 9,21 kN/m. 

 
- Momentkapacitet 

  𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑  

 𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 ∗ 𝛽𝑊 ∗𝑊𝑝𝑙 ∗
𝑓𝑦
𝛾𝑀1

 

 𝜒𝐿𝑇 =1,0 då risk för vippning ej föreligger. 

𝑓𝑦 =275 MPa 

Kontroll av tvärsnittsklass: 

 𝛽𝑓 ≤ 0,3 ∗ 𝜀 

 𝛽𝑓 = 𝑏𝑓
𝑡𝑓

= 70−6,5
10

= 6,35 

6,35 < 0,3 ∗ 𝜀 = 0,3 ∗ �
210 000

𝑓𝑦
= 0,3 ∗ �210 000

275
= 8,29: OK => tvärsnittsklass 1 

𝛽𝑤 ≤ 33 ∗ , 𝜀 = 0,92  
 
 𝛽𝑤 = 𝑑

𝑡𝑤
=  160−2∗10

6,5
= 21,54 ≤ 33 ∗ 0,92(𝑓ö𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 1) = 30,36 ∶ 𝑂𝐾 

𝛽𝑊 =1,0 för tvärnittsklass 1 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 1,0 ∗ 1,0 ∗ 140,0 ∗ 275
1,0

∗ 10−3=38,50 kNm 

 𝑀𝐸𝑑 = 𝑞∗𝑙2

8
= 9,21∗2,62

8
= 7,78 kNm 

7,78 kNm < 38,50 kNm: OK 

 

- Tvärkraftskapacitet  

 𝑑
𝑡𝑤
≤ 69 ∗ 𝜀 
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 𝜀 = �
235
𝑓𝑦

= �235
275

= 0,924 

140
6,6

= 21,21 < 69 ∗ 0,924: OK, ingen hänsyn till skjuvbuckling behöver tas. 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 

 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗
𝑓𝑦𝑤

√3∗𝛾𝑀0
= 140 ∗ 6,5 ∗ 275

√3∗1,0
∗ 10−3 = 144,48 kN 

𝑉𝐸𝑑 = 9,21∗2,6
2

= 11,97 kN 

11,97 kN < 144,48 kN: OK 

 

Golvbalk 

 𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗
𝑓𝑘
𝛾𝑀

 

 𝛾𝑀 = 1,3 för sågat och hyvlat virke.  

Klimatklass 2 och en medellång lastvaraktighet ger 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,80. 

Konstruktionsvirke C24 =>  𝑓𝑚𝑘 = 24 MPa 

                                          𝑓𝑣𝑘 = 2,5  MPa 

                                               𝐸0,05 = 11000 MPa 

Antag 45x120. 
 

- Momentkapacitet  

𝑀𝐸𝑑 =  
1,2 ∗  2,62

8
= 1,0 𝑘𝑁𝑚 

Då golvbalkarna samverkar med spånskivorna i golvet riskerar de ej att vippa.  

En golvbalk belastas med det maximala momentet 1,0 kNm. 

Ett krav som måste uppfyllas är:  𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑  

 𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑊 ∗ 𝑓𝑚,𝑑 , 𝑀𝑅𝑑 = 108 ∗ 14,77 ∗  10−3 = 1,59 𝑘𝑁𝑚 
 

𝑊 =  
45 ∗ 1202

6
= 108 ∗ 103 𝑚𝑚3  
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𝑓𝑚,𝑑 = 0,8 ∗  
24
1,3

= 14,77 𝑀𝑃𝑎 

 1,0 𝑘𝑁𝑚 < 1,59 𝑘𝑁𝑚 : OK 

 

- Tvärkraftskapacitet 
 

𝑉𝐸𝑑 =  
1,2 ∗ 2,6

2
= 1,56 𝑘𝑁 

Golvbalken belastas med den maximala tvärkraften 1,56 kN. 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑  

𝑉𝑅𝑑 =
45 ∗ 120 ∗ 1,54

1,5
∗  10−3 = 5,5 𝑘𝑁  

𝑓𝑣,𝑑 = 0,8 ∗  
2,5
1,3

= 1,54 𝑀𝑃𝑎 

 1,56 𝑘𝑁 < 5,5𝑘𝑁 : OK 
 

- Nedböjning 
 
Bestäm den karakteristiska lasten: 
1,0 ∗ 𝐺𝑘 + 1,0 ∗ 𝑄𝑘 = 1,0 ∗ (0,025 + 0,4 ∗ 0,196) +  1,0 ∗ (0,4 ∗ 2,0) =  0,9 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 =  
5 ∗ 0,9 ∗ 103 ∗ 2,64 ∗ 12

384 ∗ 11000 ∗ 106 ∗ 0,045 ∗ 0,1203
∗ 103 = 7,5 𝑚𝑚 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 7,5 𝑚𝑚 ≤  
2600
300

= 8,67 𝑚𝑚 ∶  𝑂𝐾 

Bestäm den kvasipermanenta lasten: 
1,0 ∗ 𝐺𝑘 + 𝛹2 ∗ 𝑄𝑘 = 1,0 ∗ (0,025 + 0,4 ∗ 0,196) +  0,3 ∗ (0,4 ∗ 2,0) =  0,34 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑘𝑣𝑎𝑠𝑖𝑝 =  
5 ∗ 0,34 ∗ 103 ∗ 2,64 ∗ 12

384 ∗ 11000 ∗ 106 ∗ 0,045 ∗ 0,1203
= 2,8 𝑚𝑚 

 
𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 =  𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 +  𝑘𝑑𝑒𝑓 ∗ 𝑤𝑘𝑣𝑎𝑠𝑖𝑝 = 7,5 + 0,8 ∗ 2,8 =  9,74 𝑚𝑚 
 
 9,74 𝑚𝑚 ≤  2600

250
= 10,4 𝑚𝑚 ∶ 𝑂𝐾 
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Nedböjning med hänsyn till svikt: 

I golvbjälklaget kan plyfans styvhet tillgodoräknas och på så sätt ge mindre nedböjning. En 
vanlig sviktkontroll på balkens nedböjning gjordes först innan samverkan togs i beaktning. 

 𝑏 ≤ 45 + 0,2 ∗ 𝑙0 = 45 + 0,2 ∗ 2600 = 565 mm 

 𝑏 ≤ 45 + 30 ∗ 𝑡𝑓 = 45 + 30 ∗ 22 = 705 mm 

𝑏 ≤ 𝑠 = 400 mm 

𝑏 = 400 mm 
 

𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘 = 11000 MPa 

𝐸𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎,𝑘 = 2400 Mpa 
 

 𝑏𝑓𝑖𝑘𝑡. = 𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘
𝐸𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎,𝑘

∗ 𝑏𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎 

 𝑏𝑓𝑖𝑘𝑡. = 2400
11000

∗ 400 = 87,27 mm 

 

T-tvärsnittets tyngdpunktsläge: 

𝑦 = Σ𝐴𝑦
Σ𝐴

=
87,27∗22∗11+45∗120∗�22+1202 �

87,27∗22+45∗120
= 63,38 mm 

 

T-tvärsnittets tröghetsmoment: 

𝐼𝑧 = 45∗1203

12
+ 45 ∗ 120 ∗ (22 + 120

2
− 63,38)2 + 87,27∗223

12
+ 87,27 ∗ 22 ∗ (63,38 −

11)2 =13,7*106 mm4  
 

 𝑤 = 𝐹∗𝑙3

48∗𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘∗𝐼𝑧
 

 𝑤 = 1000∗26003

48∗11000∗13,7∗106
= 24,3 >1,5 mm: EJ OK 

 
Sviktnedböjning med hänsyn till att golvskivan tvingar angränsande golvbalkar att böja ned 
och därigenom avlastar den belastade balken: 

 𝑤 = 𝜅∗𝐹∗𝑙3

48∗𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘∗𝐼𝑧
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 𝛽 =
𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘,𝑘∗𝐼𝑧

𝑠
𝐸𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎,𝑘∗𝑡3

12

∗ (𝑠
𝑙
)4 

 𝛽 =
11000∗13,7∗106

400
3000∗223

12

∗ ( 400
2600

)4 = 0,0793  

 𝜅 = 0,9 + 0,27 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝛽 = 0,9 + 0,27 ∗ 𝑙𝑜𝑔0,0793 = 0,603 

𝑤 = 0,603∗1000∗26003

48∗11000∗13,7∗106
1,47 < 1,5: OK 

 

Pelare 

Antag VKR-rör 50*50*3,2 mm då utrymmet vid knuten är 50*50 mm. Modulens knutar 
hindrar VKR-rören att knäckas, dvs. enbart tryckkraftkapaciteten kontrolleras.  

Pelarens belastning: 42,40 kN.  

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑐,𝑅𝑑 

 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑀1

= 594,0 ∗ 275
1,0

∗ 10−3= 163,35 kN 

42,40 kN < 163,35 kN: OK 

 

Stödben 

Ett stödben belastas med kraften 41,81 kN. Då stödbenet består av två solida rundjärn och en 
del av ett cylinderrör antogs det därför att hela stödbenet bestod av cylinderrör då den har 
mindre tvärsnittsarea och därför har lägre tryckkraftskapacitet. Cylinderröret i beräkningen 
har en yttre diameter på 50 mm och en inre diameter på 40 mm.  

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑐,𝑅𝑑 

 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝐴 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑀1

= 706,86 ∗ 275
1,0

= 194,39 kN. 

41,81 kN < 194,39 kN: OK 
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