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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts på uppdrag av Camatec 

Industriteknik, som en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 

på Karlstads universitet. 

 

Vasaskeppet är ett regalskepp från 1627 som idag står uppställt på kölblock 

tillsammans med vissa sidostöd. Mätningar och forskning har visat att skeppet 

behöver ny stöttning då dess timmer försvagas och skrovet deformeras. En del i den 

nya stöttningen är en led till stödvaggan som Vasa sedan ska placeras i. Syftet med 

detta examensarbete är att ta fram ett eller flera konceptförslag till leden, med vissa 

konstruktionsdetaljer. 

 

Projektet har följt en produktutvecklingsprocess som innefattar planering, 

kravspecificering, generering och val av koncept samt detaljkonstruktion. Processen 

resulterade i att tre koncept valdes ut och delvis fördjupades inom konstruktion. Ett 

slutgiltigt konceptval kommer ske senare när resterande stödkonstruktion är 

färdigutvecklad. En beräkningsmodell är under utformning och då den är klar 

kommer ledens dimensioner kunna specificeras och optimeras, något som inte är 

möjligt i dagsläget då påverkande krafter ännu är okända.  
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Abstract 

This report describes a degree project of Bachelor of Science, that was commissioned 

by Camatec Industriteknik, as a completion of the study program in mechanical 

engineering at Karlstad University. 

 

The Vasa ship is a royal warship built in 1627 that today sits on keel blocks along 

with some supporting on the sides. Measurements and research have been showing 

that the ship needs a new support system because the wood is weakening and the 

hull is deforming. One part of the new support system is a joint for the cradle that 

Vasa is to be placed in. The purpose of this project is to develop one or a few concept 

proposals for the joint, with some constructional details. 

 

The project has followed a product development process that includes planning, 

specification, generation and selection of concepts and detailed construction. The 

process resulted in three concepts being selected and partially deepened within 

construction. A final concept selection will happen later, when the rest of the new 

support system is fully developed. A calculation model is under development as 

well, and when that is finished the dimensions of the joint will be specified and 

optimized, something that is not possible today when affecting forces still are 

unknown.  
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1 Inledning 

Projektet utförs på uppdrag av Camatec Industriteknik i samband med kursen 

“Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik” på Karlstad 

universitet vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap. Kursen omfattar 22,5 

hp och genomförs vårterminen 2019. Examinator är Nils Hallbäck och handledare är 

från Karlstad universitet Kent Evermark och från Camatec Michael Larsson. 

“Camatec Industriteknik är en heltäckande ingenjörsbyrå som löser tekniska 

problem och utmaningar för kunder inom verkstads- och processindustrin.” 

- Camatec.se 

1.1 Bakgrund 

Vasa är ett regalskepp som 1628 sjönk i Stockholms skärgård. På 32 meters djup, där 

Vasa hamnade, är det kallt, mörkt och nästintill syrefritt. Detta gör att ekträet som 

skeppet är byggt av bevaras väl och bara de yttersta centimetrarna bryts ner av 

bakterier. Däremot fylls träet av svavel från vattnet och järn från bultarna som rostar 

och äter hål i strukturen. Efter 333 år på botten bärgades skeppet och konservering 

påbörjades i form av polyetylenglykol som sprayades på hela skeppet. Detta ska 

stabilisera det nedbrutna träet och förhindra att det krymper när det torkar. I samband 

med bärgningen förändrades träet då det återigen kom i kontakt med syre vilket gör 

att det är svårt att veta vad det har för mekaniska egenskaper i dagsläget. Idag står 

Vasa uppallad på kölblock med stöttor längs sidorna, en stöttning som gjordes på 

1960-talet och sedan förstärktes under 90-talet 1. 

1.2 Problemformulering 

Ny forskning visar att timret i Vasas skrov är kraftigt försvagat och att hela skeppet 

gradvis ändrar läge. Detta gör att skeppet behöver ny stöttning för att förhindra vidare 

deformation av skrovet. Den nya stöttningen kommer bestå av en inre och en yttre 

konstruktion där en av delarna till den yttre stöttningen ska vara en rörlig led 1. 

                                                 
1 www.vasamuseet.se  

http://www.vasamuseet.se/
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1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt är att ta fram ett förslag på en led som ska sitta i botten på 

den nya stödvagga som Vasaskeppet kommer placeras i. 

1.4 Mål 

Målet är att ta fram ett eller flera koncept med vissa konstruktionsdetaljer för en 

hållbar, vridbar konstruktion att fästa en stödvagga i, som dessutom uppfyller alla 

yttre krav som påvisas i kravspecifikationen. 

1.5 Avgränsningar 

Projektet är begränsat till att bara innehålla leden då resten av stöttningen är ett 

mycket större arbete. 

Det inledande målet sätts till att endast välja koncept och att sedan eventuellt utveckla 

det om tid finns. 

Då lite knappt halva projekttiden gått upptäcktes att gott om tid fanns för att utveckla 

koncepten så då tillades detaljkonstruktion. Det nya målet blir att lägga till vissa 

konstruktionsdetaljer och att flera koncept ska utvecklas så att valmöjligheter kommer 

finnas.  
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2 Utförande 

Då arbetet ses som ett produktutvecklingsprojekt följer det riktlinjerna för ett sådant 

enligt (Johannesson et al. 2013). Faserna som ska genomföras är projektplanering, 

kravspecifikation, konceptgenerering, konceptval samt detaljkonstruktion.  

2.1 Projektplanering 

Planeringen börjar med formulering av syfte, mål och avgränsningar med projektet 

för att få en tydlig bild över problemet som finns. Därefter delas det upp i delmoment 

genom en WBS (Work Breakdown Structure) (figur 1) för att få en övergripande idé 

om vilka faser som ska gås igenom. Utifrån den görs en tidsplanering för de olika 

delmomenten som kommer uppdateras allt eftersom arbetet fortgår. En FMEA 

(feleffektsanalys) görs av projektdelen, alltså det analyseras vad som skulle kunna gå 

fel inom projektet och lösningsförslag tas fram för att kunna eliminera eller avhjälpa 

de fel som kan uppstå. 

 

 

 
Figur 1: Work Breakdown Structure. 
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2.2 Förstudie 

En förstudie genomförs för att samla så mycket information som möjligt om uppgiften 

som ska lösas. Bakgrund, problemformulering och mål med projektet tas fram genom 

informationssökning i förstudien. Det är viktigt att lägga mycket tid i början och 

analysera problemet ordentligt för att ta fram så många kriterier och krav som möjligt 

och på så sätt undvika att tid och resurser läggs på “felaktiga” lösningar senare. En 

otillräckligt utförd informationssökning och problemanalys leder ofta till att 

ändringar måste ske sent i produktutvecklingen, i prototyptillverkning eller 

testningen, vilket är betydligt dyrare än att göra förändringarna i tidigare faser (figur 

2). En bra förstudie resulterar i en kravspecifikation som visar funktionella krav hos 

produkten som ska utvecklas (Johannesson et al. 2013). 

 

 

 
Figur 2: Ackumulerad kostnad i produktutveckling. Avritad från: (Johannesson et al. 2013. p116) 
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2.3 Kravspecifikation 

I kravspecifikationen ska det framgå vilka krav och önskemål som produkten ska 

uppnå. Dessa kan delas upp i begränsande eller funktionella kriterier beroende på hur 

de är relaterade. De funktionella kriterierna används senare för att ta fram lösningar 

som uppfyller kraven och de begränsande används för att eliminera icke tillåtna 

lösningar. De kriterier som listas som önskemål graderas efter hur viktigt det är att de 

uppfylls medan de som listas som krav alltid ska uppfyllas. Alla krav och önskemål 

kan sedan sättas upp i till exempel ett kvalitetshus eller annan matris där de kopplas 

ihop med olika produktegenskaper som krävs för att uppfylla kriterierna. Det är dessa 

egenskaper som sedan ligger till grund för konceptgenereringen. Specifikationen 

kommer uppdateras kontinuerligt under projektets gång då nya kriterier 

framkommer. 

 

Metoderna som används i detta projekt är till att börja med en Olssonmatris, där ett 

antal livscykelfaser och aspekter väljs ut som är relevanta för produkten. Dessa 

kopplas sedan ihop med de olika kriterierna som tas fram beroende på vad de 

anspelar på, se tabell 1. 

 

Kriterierna som tas fram listas i en kriteriematris där det framgår om de är funktionella 

eller begränsande samt om de är krav eller önskemål. Att ta fram kriterier för 

produkten kan vara mer eller mindre komplicerat beroende på vilken typ av produkt 

som ska tas fram och vilken kunskap som innehas om den. Här kan hjälp behöva tas 

in från källor med djupare kunskap inom produkten och dess livscykler (Johannesson 

et al. 2013). 

 

Nästa steg är att sätta upp kriterierna i en QFD (Quality Function Deployment) eller 

kvalitetshus där de ska kopplas ihop med produktegenskaper som krävs för att 

uppfylla kriterierna. Här sätts kundens krav och önskemål upp till vänster där det 

även framgår vilken viktning som gjorts för önskemålen. I en rad ovanför till höger 

listas egenskaper hos produkten som i en sambandsmatris nedanför visar relationen 

mellan kundkrav och produktegenskaper. Relationerna viktas ofta i steg beroende på 

hur starkt sambandet är, vanligt är att använda svagt, medel eller starkt samband. 

Ovanför egenskaperna finns ofta en korrelationsmatris där det framgår om vissa 

egenskaper korrelerar och om det i så fall är på ett positivt eller negativt sätt. Det kan 

även läggas in konkurrensjämförelser där det visas hur den aktuella produkten 

förhåller sig till antingen tidigare, egna produkter eller konkurrenters likvärdiga 
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produkter som finns på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett utdrag ur QFDn 

visas i figur 3. 

 

Kravspecifikationen är ett levande dokument som kan komma att uppdateras genom 

hela projektets gång allt eftersom eventuella nya uppgifter framkommer. 

 

 

Tabell 1: Exempel på en Olssonmatris 

 

Livscykelfas 

Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring (Utveckling, konstruktion m.m.) 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (Tillverkning, montering, lagring m.m.) 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (Försäljning, distribution m.m.) 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, användning, underhåll m.m.) 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering (Återvinning, förstöring m.m.) 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

 

 
Figur 3: Utdrag ur QFDn. 

  



Led till Vasaskeppets nya stöttning 

7 
 

2.4 Konceptgenerering 

Konceptgenerering kan göras med hjälp av flera olika metoder, enskilt eller gruppvis. 

Det är kravspecifikationen med dess funktionella kriterier som ligger till grund för 

konceptframtagningen och meningen är att flera mer eller mindre fungerande koncept 

ska tas fram för att i nästa steg bli eliminerade om inte alla krav uppfylls. 

2.4.1 Funktionsanalys 

Här analyseras funktionen av produkten samt delas upp i delfunktioner. Detta för att 

förenkla framtagningen av lösningar då det är lättare att ta fram lösningar till 

delfunktionerna än att direkt ta fram ett koncept som löser hela produktens komplexa 

problem (Johannesson et al. 2013). Sannolikheten är stor att fler koncept kan genereras 

genom att kombinera lösningarna för delproblemen än genom att ta fram hela koncept 

på en gång. 

2.4.2 Brainstorming 

Brainstorming är ett verktyg som används för att generera ideer oftast i grupp men 

kan även utövas individuellt. Idén går ut på att gruppmedlemmar ska kunna komma 

på idéer utan att få kritik eller synpunkter direkt. Fördelarna med metoden är att 

många idéer kan genereras på kort tid samt att man kan samla kompetens från alla 

olika gruppmedlemmar. Nackdelar kan vara att deltagarna omedvetet blir inledda 

och begränsade av idéer som redan sagts och spinner vidare i samma spår istället för 

att komma på något helt nytt (Björklund, F. 2017). Det kan vara bra att antingen blanda 

medlemmar i gruppen så det finns både de som är insatta i problemet och de som är 

helt fritänkande eller att helt enkelt sätta dem i olika grupper och genomföra flera 

sessioner. 

2.4.3 Brainwriting 

Brainwriting (Figur 4) är en metod som går ut på att deltagarna ritar eller skriver ner 

lösningsförslag på ett papper som sedan skickas vidare till nästa person som antingen 

utvecklar idén eller skriver ner en ny. Det kan utföras genom att olika problem 

formuleras överst på varje papper så lösningar genereras för alla olika problem. 

Annars kan alla medlemmar jobba med ett stort problem så lösningarna innehåller 

idéer för att lösa ett större, mer komplext problem. Det kan sättas tidsbegränsning för 

varje idéskrivning vilket är fallet i till exempel 6-3-5-metoden då 6 deltagare skriver 

ner 3 idéer under 5 minuter. 
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Fördelen med brainwriting jämfört med brainstorming är att det inte ger någon fördel 

att vara mest högljudd. Medlemmarna kan vara mindre blyga när det kommer till att 

skriva ner idéer anonymt istället för att säga dem högt inför alla andra. Det kan även 

ge fler idéer då flera lösningar arbetas på parallellt. Nackdelen är att det kan krävas 

mer förberedelser då papper och pennor är nödvändiga. Dessutom kan entusiasm och 

energi påverkas då arbetet sker i tystnad (Duggan, T. 2011). 

 

 

 

 
Figur 4: Idégenerering. Illustration: Holcroft, J (2004). 
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2.5 Konceptval 

De koncept som inte uppfyller funktionen och/eller kraven elimineras direkt och tas 

inte med i konceptlistan alls. Resterande koncept utvärderas i en plus/minus-lista som 

går ut på att för- och nackdelar listas för varje koncept för att de ska kunna analyseras 

på ett tydligt sätt. Koncept med många och/eller betydande nackdelar elimineras i 

detta steg. 

De koncept som återstår listas i en relativ beslutsmatris (Pugh) där ett koncept sätts 

som referens och de andra jämförs med detta. Jämförelserna som görs handlar om hur 

väl koncepten uppfyller funktioner och krav som plockas ur kravspecifikationen. 

Uppfylls de lika bra som referensen blir betyget 0, sämre än referensen får betyget - 

och om de uppfylls bättre blir det ett +. Dessa jämförelser görs av var och ett av kraven 

och betygen summeras sedan ihop så det framgår vilket koncept som fungerar bäst. 

Ett exempel på en beslutsmatris visas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Pughs relativa beslutsmatris 

 

Kriterium 

Alternativ 

1(ref) 2 3 

Önskemål/Krav 1   R
eferen

s 

- 0 

Önskemål/Krav 2 - + 

Önskemål/Krav 3 0 + 

Nettosumma 0 -2 2 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 

 

Flera beslutsmatriser kan göras tills dess att ett önskat antal koncept återstår. Det som 

varieras i matriserna då kan vara referenskonceptet, önskemålen eller att en viktning 

av önskemål sätts in så resultaten får en vikt. Det är viktigt att dokumentera alla 

anledningar till elimineringar som sker samt beskrivning av alla koncept, inte bara det 

som till slut väljs som lösning. Detta för att kunna gå tillbaka till tidigare koncept ifall 

förutsättningarna ändras senare i projektet (Johannesson et al. 2013). 
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2.6 Detaljkonstruktion 

De/det koncept som valts ut ska i detta steg utvecklas till en fungerande produkt. I 

detta projekt kommer koncepten inte kunna utvecklas så väldigt detaljrikt eftersom 

mycket intilliggande material inte är definierat eller utformat än. Optimering av 

dimensioner utförs utefter de uppgifter som finns, men dessa kan komma att ändras 

senare i den händelse att förutsättningarna gör det. I det fall standardkomponenter 

kan användas kommer förslag på dessa att väljas ut och dimensioneras. Detaljer som 

inte kan väljas som standard kommer utformas med hjälp av Creo Parametric och ett 

materialval görs i den mån det är möjligt. Det kommer efter detta steg att finnas ett 

antal koncept som är så detaljerade som möjligt utefter de förutsättningar som finns. 

Tanken är att då resten av stödkonstruktionen är färdigutvecklad ska det gå att välja 

det ledkoncept som då passar bäst ihop med stöttningen.  
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3 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de olika faserna i produktutvecklingen i den 

ordning de utfördes. 

3.1 Projektplanering 

Den fullständiga projektplanen finns att läsa i sin helhet i Bilaga 1. Genom att dela 

upp arbetet i en WBS blir det lättare att få en överblick över alla delmoment som ska 

göras. Tidsplanen visar i sin tur hur mycket tid som reserverats för varje enskild 

uppgift och när deadline är satt för den. Tidsplanen (figur 5) blev en form av Gantt-

schema som visar tiden i horisontella staplar där det är enkelt att uppdatera och följa 

arbetets gång. 

Tidsplanen uppdateras kontinuerligt om tid måste läggas till eller tas bort från någon 

fas i arbetet. Rapportskrivning är planerad att fortgå genom hela projektet. 

I process-FMEAn (tabell 3) som gjorts framgår att många av problemen som skulle 

kunna uppstå kan lösas med hjälp av en framtung process, alltså att mycket tid 

planeras in i projektets inledande fas så möjligheten finns att upptäcka problem tidigt 

i processen. 

 

 

 

 

 

Figur 5: Tidsplan version 1.3 i form av Gantt-schema. 
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Tabell 3: Process-FMEA med riskanalys och åtgärdsförslag 

Risk 
Sannolikhet 

1-10 
Allvarlighetsgrad 

1-10 

Upptäckt-

sannolikhet 
1-10 

Risktal 

S×A×U 
1-1000 

Åtgärd 
Risktal 

efter 

åtgärd 

Tidsplan spricker 6 7 3 126 Framtung process 4*7*3=84 

Förlorade 

dokument 
6 7 2 84 Backup varje dag 4*7*2=56 

Informationsbrist 6 6 5 180 
Framtung process, 

kommuniktion 
3*6*4=72 

Missförståelse med 

uppdragsgivare 
4 7 5 140 

Ha bra och 

frekvent 

kommunikation 
2*7*3=42 

Kompetensbrist 5 5 4 100 
Ta hjälp av 

handledare 
3*5*4=60 

Tidsbrist hos 

handledare 
6 5 4 120 

Framtung process, 

fler handledare 
3*5*4=60 

Missad deadline 4 6 2 48 
Bra koll på datum, 

framtung process 
2*6*2=24 
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3.2 Kravspecifikation 

En Olssonmatris (tabell 4) har tagits fram där några aspekter och livscykelfaser som 

är relevanta för den aktuella produkten har valts ut. I samspråk med handledare har 

sedan ett antal kriterier tagits fram (tabell 5) som kategoriseras antingen som 

funktionella eller som begränsande och dessa kopplas till de olika cellerna i 

Olssonmatrisen. Samtidigt har de delats upp enligt krav eller önskemål där 

önskemålen sedan viktats mellan 1-5 beroende på hur viktigt det är att det uppfylls. 

 

Tabell 4: Olssons matris 

 

Livscykelfas 

Aspekter 

Funktion Prestanda Säkerhet 

Tillverkning 1.1 1.2 1.3 

Användning 2.1 2.2 2.3 

Montering 3.1 3.2 3.3 

Underhåll 4.1 4.2 4.3 
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Tabell 5: Kriteriematris 

Kriterium- 

nummer 

Cell Kriterium Krav = K 

Önskemål = Ö 

(1-5) 

Funktion = F 

Begränsning = B 

1  3.1 Fungera med delbar stöttning  Ö5 F 

2  2.1 Vridbar tillräckligt många grader  K F 

3  3.1 Justerbar  K F 

4  2.1 Låsbar  K B 

5  2.3 Säkerhetslåsning  K F 

6  2.2 Hålla för yttre belastning  K F 

7  1.1 Tillverkningsbar / befintlig  K F 

8  --- Estetiskt tilltalande  Ö4 B 

9  2.2 Livslängd minst 100 år  K B 

10  3.1 Monterbar  K F 

11 4.1 Utbytbart lager Ö5 B 

12 2.1 Ta upp axialkraft K F 

 

För att koppla samman kriterierna till funktionella egenskaper för produkten sätts de 

upp i en QFD (bilaga 2) där sambandet mellan kriterier och egenskaper analyseras och 

viktas. Fördelen med detta är att det kan framgå vilken eller vilka produktegenskaper 

som är viktigast att uppfylla. Samtidigt är det viktigt att inte snöa in på vad siffrorna 

visar utan att behålla ett helhetsperspektiv.  



Led till Vasaskeppets nya stöttning 

15 
 

3.3 Konceptgenerering 

3.3.1 Funktionsanalys 

Huvudfunktionen hos produkten kan formuleras till att tillåta en vridande rörelse då 

produkten i detta fall är en rörlig led. Denna funktion kan uppfyllas på många sätt så 

den delas upp i delfunktioner för att få med lösningar som uppfyller fler krav som 

finns. Delfunktionerna visas i tabell 6. 

 

 

Tabell 6: Funktioner hos produkten 

Huvudfunktion: - Tillåta vridande rörelse 

Delfunktioner: 

  

  

  

  

- Monterbar 

- Låsbar 

- Hålla för statisk belastning 

- Utbytbar 

- Ta upp axialkraft 

- Justerbar 

- Estetisk 
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3.3.2 Brainstorming/Brainwriting 

Medlemmarna i projektgruppen för Vasas stöttning är redan för begränsade och har 

en bild för sig hur lösningen ser ut, därför används kompetens som inte är insatt i 

projektet. En inbjudan skickas ut till medarbetare på Camatec om att delta på ett möte 

gällande examensarbetet för Vasaprojektet, det är all information deltagarna får innan 

sessionen. En mycket lös och ofullständig skiss ritas upp för att introducera deltagarna 

till frågeställningen men som ändå lämnar alla möjligheter öppna. En kriterielista 

gjordes för att deltagarna skulle få några begränsningar och riktlinjer att ta hänsyn till 

i genereringsarbetet. Skissen och kriterielistan syns i figur 6. 

 

 

 
Figur 6: En skiss med kriterielista för idégenerering. 
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Sessionen började med att de 6 deltagarna fick en kort bakgrund till problemet samt 

ett varsitt A3 papper och penna. De fick sedan fundera en stund och ställa lite frågor 

innan de skulle rita eller skriva ner en idé på en lösning (figur 7). När de gjort en första 

skiss med lite beskrivande text skickades pappret vidare så de fick bygga på de andras 

idéer om de ville, annars rita en ny idé bredvid. Det sattes ingen tidsbegränsning första 

varvet men de kommande två begränsades till 5 minuter vardera. Efter att papprena 

skickats vidare två gånger togs en del idéer upp muntligt för att diskuteras och 

förklaras djupare. 

Efter utvärdering av koncepten som genererades under brainwritingen tillkom två 

koncept till, från konstruktörerna i projektgruppen. Anledningen till att de inte 

inhämtats tidigare var för att bibehålla en neutral syn på de första koncepten under 

utvärderingen. Allt som allt genererades 18 koncept med olika variationer vilka syns 

i bilaga 3. 

 

 

 
Figur 7: Bild från brainwritingsessionen. Foto: Annelie Gustavsson. 
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3.4 Konceptval 

3.4.1 Eliminering 

De koncept som framkom under brainwritingen listas i en plus/minus-lista (Bilaga 4) 

för att sålla bort de som inte verkar uppfylla krav och önskemål så bra enligt 

kravspecifikationen. De koncept som återstår sätts upp i en relativ beslutsmatris 

(tabell 7) för att se vilket eller vilka koncept som bör vidareutvecklas. Av de som 

hamnade på samma poäng var vissa koncept väldigt lika i vissa lösningar så de slogs 

ihop så några kunde sållas bort. 

 

Tabell 7: Första urvalet med en relativ beslutsmatris 

 

Kriterium 

Alternativ 

3(ref) 7 8 10 11 12 13 16 17 18 

Monterbar 0 0 0 - 0 0 0 - + 0 

Låsnings- 

möjlighet 

0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 

Hållfasthet 0 + 0 0 0 + 0 + + + 

Estetik 0 0 0 0 - 0 0 0 + + 

Axialkraft 0 - 0 - - 0 0 - 0 - 

Justerbar 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 

Utbytbar 0 - + - + 0 0 - + - 

Summa 0 0 1 - 3 0 0 1 - 2 4 0 

Rangordning 3 4 2 6 3 3 2 5 1 3 

Vidare- 

utveckling 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

 

 

De koncept som går vidare sätts upp i samma matris igen men med ett annat koncept 

som referens (Bilaga 4). Efter andra urvalet genom beslutsmatrisen har fler koncept 

sållats bort och andra får kombineras eller justeras för att få fram det bästa av varje 

lösning. De kombinerade alternativen får nya namn efter ändringarna. 

Lösningsförslagen som återstår är en kombination av koncept 8 och 13 som nu heter 

19, en justerad version av nummer 18 samt koncept nummer 17. 
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Illustrationer av dessa koncept syns i figur 8. I detta steg gjordes en avstämning med 

handledare för att säkerställa att inga missförstånd uppstått gällande krav på 

produkten. 

 

 

 
Figur 8: De tre koncept som återstår efter de båda urvalen. 
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3.4.2 Vidareutveckling 

Utveckling av alla tre återstående koncept sker eftersom stöttningen kring leden inte 

är färdigställd och då är det bra med flera alternativ som skulle kunna fungera. Här 

görs överslagsberäkningar med den data som finns tillgänglig i dagsläget för att 

säkerställa att lösningarna klarar den yttre belastningen. Eventuella justeringar görs 

för att uppfylla krav och önskemål på bästa sätt. 

Ett antagande som gjordes tidigt är att den dynamiska lasten är försumbar jämfört 

med den statiska, detta då endast en liten, långsam vridning kommer ske innan leden 

ska belastas statiskt i många år. 

 

Koncept 17: En lös axel mellan två delar som kan ses som lagerhus. Axeln går inte hela 

vägen igenom och låses med brickor i änden som sticker ut. Detta gör att den klarar 

att ta upp eventuella axialkrafter som uppstår. På sidorna finns en typ av 

pelardomkrafter som används vid eventuell service och sedan byts ut mot stämp som 

ska hjälpa till att stötta leden. Kraften att räkna med här är den utbredda trycklast som 

uppstår på axeln av skeppets tyngd. Risken som skulle kunna finnas är att en 

deformation av axeln sker över tid så den inte längre är cirkulär om den skulle behöva 

användas för vridning igen i framtiden. Fullständiga beräkningar redovisas i bilaga 5. 

 

För lasten F = 300 kN blir spänningen ca 9,5 MPa vilket kan jämföras med en 

sträckgräns på minst 200 MPa beroende på vilket stål som används (Björk, 2015). Med 

hjälp av hookes lag (pga ytterst små deformationer) kan påvisas att deformationen i 

princip är obefintlig (bilaga 5). 

Fördelar med denna konstruktionen är att den är enkel att montera, enkel att byta ut 

delar på vid eventuellt behov samt att den ger stora möjligheter till estetisk 

utformning. En nackdel däremot kan vara att den blir ganska dyr då det är många 

ingående delar. Stämpen kan bli onödiga då det ändå krävs stöttning längre ut från 

leden. 

 

Koncept 18: En vagga med en halvcirkel i botten som passar i en bottenplatta med 

samma urtagning. Ett glapp får lämnas för att vridning ska kunna ske, alltså är det 

inte en komplett halvcirkel i vaggan eller bottenplattan. En justering som gjordes på 

detta koncept var att lägga till stöttning i axialled för upptagning av eventuella 

axialkrafter. Här krävs dock fler justeringar för att glidmaterialet mellan vaggan och 

botten ska kunna vara utbytbart. Vantskruvar med låsning på båda sidor för 

finjustering samt säkerhetslåsning efter vridning. 
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Vad gäller hållfasthet för denna konstruktion så finns det egentligen ingen risk för 

deformation någonstans. Smörjspår i både botten och vaggan kan behövas ifall det går 

lång tid mellan två vridningar så kan det smörjas ordentligt innan användning. 

 

Fördelar här är framför allt att det är en enkel konstruktion som inte har så många 

ingående detaljer. Det är en stilren och robust design som ger ett intryck av stabilitet. 

Nackdelar skulle kunna vara att det är svårt att byta ut några delar annat än 

glidmaterialet, men det ska antagligen inte behövas heller. Det kan vara lite svårt att 

kombinera denna lösning med en delbar vagga, beroende på om man gör överdelen i 

leden till en egen detalj eller om den är integrerad i vaggan. Det skulle även kunna bli 

svårt och/eller dyrt att bearbeta ytorna i leden, beroende på hur fin ytan måste vara i 

och med att glidmaterial används. 

 

Koncept 19: En överdel som antingen är integrerad i vaggan eller som fästs på den. En 

axel som löper genom överdelen samt genom två lagerbockar som fästs i 

bottenplattan. Axeln är förlängd så den sticker ut på båda sidor för att kunna ge 

stöttning vid eventuellt utbyte av lagerdelar. Säkerhetslåsning med skruv i ovala hål 

genom lagerhus och överdel. Justerbara fötter under lagerbockarna för injustering vid 

montering. 

 

För nedböjning av axeln används standardfall 24 enligt (Björk, 2015). Lagren räknas 

som fast infästning och vaggan som en utbredd last över hela axeln för att förenkla 

fallet (Bilaga 5). Detta ger en maximal nedböjning av axeln på 0,8 ∙ 10−6 m. 

 

Fördelen med detta koncept är att både axel och eventuella lager enkelt kan bytas ut 

vid behov. Denna lösningen kan även ta upp krafter i alla led då axeln låses i 

lagerbockarna. En nackdel är att det kan bli ganska dyrt om lagerbockarna måste 

specialtillverkas för att passa lösningen. Dessutom kan det försvåra vid montering då 

axeln måste skjutas in vid ett specifikt läge. 
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3.5 Detaljkonstruktion 

Då det nya stödsystemet inte är färdigkonstruerat när detta projekt pågår kan inte 

endast ett koncept väljas och detaljeras utan flera lösningar arbetas vidare på. Detta 

gör även att vissa detaljer blir lidande såsom infästningar för leden. I detta avsnitt 

har lösningar arbetats fram som skulle kunna implementeras på flera olika layouter 

så när stöttningen är klar kan den lösning väljas som passar bäst med det rådande 

konceptet. En konstruktions-FMEA har gjorts (tabell 8) för att kunna identifiera och 

analysera risker som finns i konstruktionen. 

 

Tabell 8: Konstruktions-FMEA 

 

Risk 

Sannolikhet 

1-10 

Allvarlig- 

hetsgrad 

1-10 

Upptäckt- 

sannolikhet 

1-10 

Risktal 

S×A×U 

1-1000 

 

Åtgärd 

Risktal 

efter 

åtgärd 

Går ej att montera 2 10 1 20 Dubbelkolla 

förutsättningar 

20 

Fastnar vid 

vridning 

3 10 1 30 Smörjspår 20 

Låses ej 3 5 2 30 Kontrollera låsning 

efter vridning 

15 

Deformeras över 

tid 

3 8 5 120 Säkerhetsmariginal 

vid dimensionering 

80 

Havererar pga 

statisk last 

2 10 1 20 Säkerhetsmariginal 

vid dimensionering 

10 

 

FMEAn visar att den allvarligaste risken består i att leden deformeras då den utsätts 

för statisk belastning under lång tid. Förhoppningen är att leden endast ska behöva 

användas en gång men den ska ändå utformas för att kunna användas igen i 

framtiden. Denna risk får ett högre risktal på grund av att det kan vara svårt att 

upptäcka, om till exempel axeln har deformerats inne i lagerhuset. Risken skulle 

kunna undvikas helt genom att välja ett koncept där det inte finns någon risk för 

deformation. Ett alternativ är att införa kontinuerligt underhåll, till exempel att axeln 

i detta fall ska roteras ett visst antal grader med jämna mellanrum för att undvika att 

trycket ligger på samma sida hela tiden. 

 

Det är inte fastställt hur monteringen ska gå till, alltså i vilken ordning delarna till 

leden ska monteras. Detta gör att hänsyn måste tas till alla monteringsriktningar vid 

fastställande av förband och liknande. 
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3.5.1 Variationer 

Möjliga variationer hos koncepten: 

o Förband – vilka olika typer av infästnigar kan användas? 

o Lagring – vilken typ av lagring kan användas i leden? 

o Smörjning – behövs det och i så fall vilken typ? 

o Montering – hur kan monteringen förenklas? 

o Justering – hur kan injusteringen ske vid montering? 

 

När det kommer till förband begränsas alternativen av miljön där monteringen ska 

ske. Vaggan kommer antagligen att tillverkas i ett rostfritt stål men all typ av svetsning 

är förbjuden i hela byggnaden vilket gör att skruvförband är bästa alternativet för 

infästningar. 

 

Lagringar som kan användas är glidlager eller rullningslager. Om lager används ska 

de vara utbytbara samt tåla den långvariga, statiska belastning som leden utsätts för. 

 

Smörjning kan användas om det bedöms nödvändigt. Eftersom leden antagligen 

kommer användas endast en gång men ändå ska klara att användas igen, efter en viss 

tid, kommer kontinuerlig smörjning vara ett onödigt moment. Vid periodisk 

smörjning rekommenderas fett i stället för olja då fettet stannar kvar i leden bättre. 

Torrsmörjning i kombination med fett är ett alternativ då torrsmörjningen ger en 

livstidssmörjning direkt men att fett kan appliceras vid eventuell återanvändning av 

leden efter lång tid2. 

 

För att monteringen ska vara möjlig krävs att vaggan är delbar då det är begränsat 

med utrymme där den ska sitta. Detta gör att leden behöver vara delbar i sig eller att 

den utgör en egen del av vaggan. En delbar led blir dyrare att tillverka och begränsar 

möjligheterna mer, så det är bättre att leden är en egen del som fästs i vaggan för sig. 

 

Då placering i vertikalled kan variera för lederna (se nästa sektion) krävs att justering 

kan ske vid monteringen för bästa passning. Ett alternativ är att bottenplattan för 

leden placeras på ställbara fötter, en lösning som fungerar bra då glappet är lite större. 

Är det däremot en liten finjustering som krävs fungerar det bättre med shims. 

                                                 
2 www.gleitmo.se 

http://www.gleitmo.se/


Led till Vasaskeppets nya stöttning 

24 
 

3.5.2 Omständigheter 

En fråga som uppkommit är huruvida det är bättre att placera leden så nära kölen som 

möjligt eller närmare golvet. Antas en friktionsfri, perfekt balanserad led ska den inte 

ta upp något moment vilket gör att det inte spelar någon roll var leden placeras i 

vertikalled. Däremot skulle det eventuellt kunna uppstå någon axiell kraft i leden och 

då är det bättre ur momentsynpunkt om den är placerad närmare kölen i och med att 

momentarmen blir kortare då. 

Ännu något att ta hänsyn till är att kölens position varierar längs skeppet, närmre 

fören är det mycket större avstånd till golvet än vad det är längre akterut. Detta gör 

att bottendelen av stöttningen måste kunna varieras. Kölen är dessutom inte helt plan 

vilket gör att en viss finjustering kan krävas vid montering. 

 

Beräkning av skruvförband i vaggan och liknande försvåras av att inga krafter är 

kända. En beräkningsmodell är under utformning men är inte klar då detta projekt 

utförs. En uppskattning kan göras i detta läge som sedan får ändras då beräkningar 

för hela stödkonstruktionen ska ske. 

 

När det kommer till smörjning beror det på om lager används och i så fall vilken sort. 

En bild med krafter i leden samt några exempel på friktionskoefficienter och moment 

syns i figur 9. 

 

Utifrån uppgifter som inte än är officiella kan ett antagande göras att om en axialkraft 

uppstår så är den riktad akterut. För koncept 17 och 18 gäller då att leden ska vändas 

på ett sådant sätt att den kan ta upp den kraften. Dessa koncept låser leden helt i en 

riktning medan en låsbricka eller liknande hjälper till att låsa den i andra riktningen. 

 

Begränsningar att ta hänsyn till för monteringens skull är dels en dörr som delarna 

ska in genom. När de sedan ska lyftas på plats är det ett begränsat utrymme att ta dem 

förbi samtidigt som traversen som används för lyft har en gräns för maxlast. Detta gör 

att stödvaggan behöver vara delbar och inte kan fästas i leden innan montering. Även 

om det är enklare att få in delarna ju fler (och då även mindre) de är så blir 

monteringen smidigare om så mycket som möjligt är gjort innan det väl ska på plats. 
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Mo = Moment 

Ff = Friktionskraft 

µ = friktionskoefficient 

r = radien på axeln 

N = normalkraft 

 

Antaganden: 

 𝑚𝑔 =  300 𝑘𝑁 

 𝑟 =  100 𝑚𝑚 

 

 

 

 

 𝐹𝑓 = 𝑁 ∙ 𝜇 = 𝑚𝑔 ∙ 𝜇 

För att leden ska vridas krävs att: 𝑀𝑜 > 𝐹𝑓 ∙ 𝑟 → 𝑀𝑜 > 𝑚𝑔 ∙ 𝜇 ∙ 𝑟 →  

→ 𝜇𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑜

𝑚𝑔 ∙𝑟
=

𝑀𝑜

300∙0,1
=

𝑀𝑜

30
  , Mo i kNm. 

Om inget glidmaterial används är friktionskoefficienten 0,15 för stål mot stål. Då krävs 

ett moment på 4,5 kNm för att övervinna friktionskraften. 

Med ett glidlager kan friktionskoefficienten sänkas till ca 0,09 (Igus, 2019) vilket då 

ger ett moment på 2,7 kNm. 

 

Om ett antagande görs att kraften som ger upphov till momentet i leden läggs på med 

en viss yta, kan ett tryck räknas ut som sedan kan användas för friktionsbegränsning. 

 

Antagande: yta för kraften (cirkulär med diameter 200 mm):  

 𝐴 = 𝜋 ∙ 𝑟2 = 𝜋 ∙ 1002 = 31415,9 𝑚𝑚2 

Antagande: kraftens verkningslinje, 𝑙 = 684 𝑚𝑚 

Trycket, 𝑝 =
𝐹

𝐴
=

𝑀𝑜

𝑙∙𝐴
 

För momentet 4,5 kNm blir trycket 0,2 MPa och för 2,7 kNm är trycket 0,12 MPa. 

 

Vilken typ av glidmaterial som ska användas och eventuell smörjning av detta får 

bestämmas i ett senare skede när de yttre krafterna är kända. När det framkommer 

vilket moment, alternativt tryck, som är begränsande kan ett friktionstal räknas ut som 

sedan kan uppfyllas genom val av glidmaterial och smörjning.  

Figur 9: Krafter i leden 
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3.5.3 Konceptbeskrivningar 

Koncept 17 (figur 10): Infästningen för detta koncept skulle kunna bestå av 

skruvförband. Monteringen förenklas då vaggan kan bestå av två delar som fästs ihop 

för att sedan fästas i leden. Delarna som håller axeln, som kan ses som lagerhus, kan 

vara integrerade i plattan som ska fästas i vaggan respektive bottenplattan. Detta 

innebär att de antingen kan gjutas i ett stycke eller att de svetsas ihop beroende på 

vilket material som används. De skulle även kunna skruvas fast och i så fall kanske 

det inte behövs någon platta emellan utan att lagerhuset fästs direkt i vaggan. 

 

Lager behövs antagligen inte i detta koncept men glidlager kan läggas till om så 

önskas. Smörjspår kan finnas i axeln eller lagerhusen om behov finns för smörjning i 

senare skede, annars kan smörjning göras innan montering. 

 

Finjustering sker med hjälp av domkrafter som placeras vid sidan av leden, dessa byts 

sedan ut mot stämp som låser leden. För större injustering vid montering krävs någon 

typ av justerbara fötter eller shims under bottendelen. För både domkrafter och stämp 

gäller att tre av dem ska kunna hålla vikten som uppstår vid eventuellt byte av axel 

eller liknande, beräkningar för detta finns i bilaga 5. För domkrafterna gäller även att 

de ska klara att lyfta 10 ton, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av vikten på varje 

led. 

 

Kraften som trycker på axeln består endast av skeppets tyngd vilket räknades på i 

avsnitt 3.4.2 och finns i sin helhet i bilaga 5. Om en axeldiameter på 100 mm antas blir 

spänningen i den knappt 4% av sträckgränsen för ett rostfritt stål. Axeln deformeras i 

princip ingenting alls vilket gör att den kan tyckas överdimensionerad men hänsyn 

måste även tas till estetiken och en axel mindre än 100 mm skulle kunna kännas liten 

och klen i sammanhanget. 
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Figur 10: CAD-modell av koncept 17. 

 

 
Figur 11: CAD-modell av koncept 18. 

 

 
Figur 12: CAD-modell av koncept 19. 
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Koncept 18 (figur 11): I detta koncept ligger vaggan i bottenplattan och stöds av 

vantskruv på sidorna. Vantskruvarna ska även kunna låsas med kontramuttrar eller 

liknande efter vridningen som en extra säkerhet. Montering förenklas av att vaggan 

även här är tredelad där två delar fästs ihop först för att sedan fästas i den tredje som 

består av själva leden. 

 

Mellan vaggan och bottenplattan finns ett glidmaterial, eventuellt med smörjning på 

båda sidor. Tanken är att detta ska kunna bytas ut vid behov genom att vantskruvarna 

stöttar konstruktionen såpass att glidmaterialet friläggs. Detta gör att överdelen inte 

kan ligga helt inkapslad i bottenplattan utan att den på baksidan låses med någon typ 

av låsbricka som kan plockas bort för att få åtkomst till glidmaterialet. 

 

Finjustering sker med hjälp av vantskruvarna men då det kommer till den grova 

injusteringen krävs, som i det förra konceptet, någon typ av justerbara fötter eller 

shims under bottenplattan. 

 

Krafter att räkna på är främst tryckkraften som uppstår i vantskruvarna, speciellt vid 

eventuellt byte av glidmaterial då dessa ska stötta hela vaggan. I det fallet antas 

kraften delas lika på båda vantskruvarna och en säkerhetsfaktor 2 antas vara 

tillräcklig. Beräkning som utförs är en knäckningsberäkning enligt Eulers fall 2 (Björk, 

2015) där diametern för skruvarna tas fram (bilaga 5). Den diameter som krävs för att 

undvika knäckning med en säkerhetsfaktor 2 är 22,4 mm. 

 

För storlek på leden, det vill säga diametern på cirkelsegmentet, får den 

dimensioneras efter estetik då den ur hållfasthetsperspektiv inte behöver överstiga 22 

mm för en ledlängd på 300 mm och en säkerhetsfaktor 2 (bilaga 5). Något att ta hänsyn 

till vid vidareutveckling är en eventuell spelpassning mellan glidmaterial och led då 

spänningarna i det fallet skulle kunna bli avsevärt högre. 
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Koncept 19 (figur 12): Vaggan är samma i detta koncept, två delar som skruvas ihop 

för att sedan fästas i den tredje delen där leden sitter. I detta fall går leden ner mellan 

två lagerbockar för att sedan fästas med en axel som förs igenom. Alternativt förs 

axeln igenom leden först och sedan fästs vaggan på leddelen för att förenkla 

monteringen. 

 

Lagerhusen är delbara för att service ska kunna utföras på lagren. Axeln är förlängd 

så att stöttning kan sättas på dess kanter inför lagerservice men detta gör att lagren 

måste vara delbara om de ska kunna demonteras eftersom de inte kan träs av från 

axeln förbi stöden. Det finns delbara rullningslager men de är betydligt dyrare än 

standardlager, upp emot 50 % dyrare3. Om en annan typ av stöttning införs, till 

exempel liknande den i koncept 17, skulle det inte krävas delbara lager och då är 

valmöjligheterna stora vad gäller både lager och smörjning så länge standard lagerhus 

används. Då det är fråga om hög statisk belastning tillsammans med låga (inga) 

varvtal är glidlager ett bättre alternativ. 

 

För injustering vid montering kan justerbara fötter sättas under lagerbockarna eller 

under bottenplattan för att behålla stabilitet om avståndet blir för stort. I konceptidén 

finns avlånga hål i lagerhusen som gör det möjligt att här låsa leden med skruv efter 

vridning. Dock blir det svårt att få en säker låsning med endast klämkraft och eftersom 

yttre stöd ändå måste användas kan låsskruvarna ses som en onödig detalj som skulle 

göra konstruktionen dyrare. 

 

Nedböjning i axeln vid fast inspända ändar och en utbredd last beräknas vara ca 0,8 

µm. Skjuvspänningen med samma villkor hamnar under 13% av tillåten spänning. 

Tjockleken på den delen av vaggan som går ner mellan lagerbockarna dimensioneras 

med hjälp av tillåtet hålkantstryck till 24 mm om axelns diameter är 100 mm. Dessa 

beräkningar återfinns även de i bilaga 5.  

                                                 
3 www.skf.se 

http://www.skf.se/
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3.5.4 Konceptutvärdering 

Här utvärderas koncepten utifrån hur väl de uppfyller kraven i kriterielistan från 

kravspecifikationen.  

 
Tabell 9: Konceptutvärdering utifrån kravspecifikation 

Kriterium 

Krav = K 

Önskemål 

= Ö (1-5) 

Bedömning 

Kommentar Konceptnr 

17 18 19 

Fungera med delbar stöttning  Ö5     

Vridbar tillräckligt många grader  K     

Justerbar  K     

Låsbar  K    Oviss låsning mha skruvförband 

Säkerhetslåsning  K    Finns i yttre stöd för alla koncept 

Hålla för yttre belastning  K    Mer info om krafter krävs 

Tillverkningsbar / befintlig  K     

Estetiskt tilltalande  Ö4     

Livslängd minst 100 år  K     

Monterbar  K     

Utbytbart lager Ö5    Svårt/dyrt med utbytbart lager 

som konceptet var tänkt från 

början 

Ta upp axialkraft K     

 

 = Uppfyller 

 = Uppfyller delvis / med krav 

 = Uppfyller ej 
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4 Diskussion 

Allt som allt har projektet löpt på bra, inga större förhinder har uppkommit. 

Tidsplanen var från början ganska väl tilltagen med mycket tid i den inledande fasen. 

Efter ca halva projekttiden var nästan alla moment som planerats in utförda så då togs 

beslutet att lägga till ännu ett moment, nämligen detaljkonstruktion. Detta gjorde att 

målet och avgränsningarna som satts från början fick ändras. Bland det sista som lades 

till i tidsplanen var research, vilket har pågått under hela projektet. Insamlandet av 

information blev svårare ju längre projektet pågått då det inte finns så mycket 

detaljerad information eftersom stöttningsprojektet pågår parallellt med detta 

examensarbete. Detta innebar att researchdelen tog mer tid i slutet, allra mest i 

konstruktionsfasen. Eftersom tidsplanen gjordes i form av ett Gantt-schema var det 

lätt att ändra och uppdatera den med nya delmoment och tider. 

 

Kravspecifikationen var även den svår att få detaljerad då inga målvärden fanns när 

detta projekt utfördes. Kravspecifikationen för Stötta Vasa projektet kunde inte 

implementeras på det specifika problemet i denna uppgiften så egna kriterier fick tas 

fram med hjälp av handledare. Då värden saknas för speciellt krafter som verkar på 

leden var det svårt att utvärdera koncepten ordentligt för att se om de uppfyller 

kraven. Detta är något som hänsyn får tas till då stöttningen är klar och en led ska 

väljas. Att lägga in kriterierna i en QFD är något som antagligen kommer vara till hjälp 

senare, då fler uppgifter är kända och leden ska detaljkonstrueras mer noggrant. Då 

QFDn upprättades upptäcktes att en rad blev tom, alltså att inga 

konstruktionskriterier matchade ett av kundbehoven, och en närmare efterforskning 

visade att detta behovet kunde tas bort. 

 

Brainwritingen som utfördes med hjälp av medarbetare på Camatec genererade 

många bra koncept med helt andra idéer än de som fanns från början. Detta tyder på 

att det är viktigt att ta hjälp utifrån om möjligt för att inte snöa in på den första idén 

som kommer upp. Tanken från början var att genomföra en brainstorming för att 

komma på lösningar till varje delfunktion som framkom i funktionsanalysen. Att 

sedan sätta upp lösningarna i en morfologisk matris och kombinera dem genererar 

väldigt många koncept. Detta slopades mest på grund av att den speciella miljön 

lösningen ska installeras i, med många restriktioner och begränsningar, skulle göra att 

många lösningar inte kunde användas alls. Valet föll istället på att genomföra en 

brainwriting där deltagarna fick lite mer information om problemet, där 

funktionsanalysen ändå kom till nytta, så färre lösningar skulle behöva förkastas. 
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Konceptvalet fick ske i många steg för att en så rättvis och objektiv sållning som 

möjligt skulle kunna utföras. Tre koncept bedömdes lagom för att gå vidare med, för 

att ha valmöjligheter men ändå inte ha för många olika lösningar. De koncept som till 

slut gick vidare innehöll delar av de flesta lösningar som uppkom på brainwritingen, 

lite omgjorda och kombinerade för att få med de bästa delarna av varje lösning. Pughs 

relativa beslutsmatris var mycket behjälplig i detta steg då en jämförelse mellan 

koncepten gör det enkelt att behålla ett objektivt synsätt. 

 

Vad gäller konstruktionsfasen var det den svåraste att genomföra då många uppgifter 

fortfarande saknas. En beräkningsmodell är under utformning men är ännu inte klar 

så det finns inget underlag för simuleringar då detta projekt utförs. I vissa fall fanns 

uppgifter men de var konfidentiella, alltså inget att referera till. I dessa fall har 

antaganden fått göras som är rimliga utifrån de uppgifter som finns. Det är inte så 

mycket som kunnat fastställas vad gäller dimensionering av ingående komponenter 

då krafter som verkar på leden som sagt inte är kända ännu. FMEA användes som 

metod för riskanalys, både för konstruktionen men även i planeringen för själva 

projektprocessen. Detta är ett bra verktyg för att upptäcka allvarligehetsgraden i risker 

som inte alltid är så lätt att se. 

 

Beräkningar som utförts är till stor del grundade på antaganden som gjorts utifrån 

den data som har funnits tillgänglig. Detta gör att mycket kan komma att ändras när 

ett beräkningsunderlag i form av en FE-modell har färdigställts.  
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5 Slutsats 

Projektet har följt produktutveckligsprocessen genom de steg som specificerades i 

projektplanen. Tidsplanen har följts med goda marginaler vilket har varit en fördel då 

viss informationssökning tagit längre tid än beräknat. 

 

Målet med projektet, som var att ta fram ett eller flera koncept med vissa 

konstruktionsdetaljer för en rörlig led, har uppfyllts. Tre koncept har fördjupats och 

detaljerats till den grad som varit möjlig med hänsyn till att påverkande krafter ej varit 

kända. Alla tre koncept uppfyller kraven i specifikationen mer eller mindre säkert 

beroende på hur de dimensioneras när belastningen blir känd. 

 

Ett slutgiltigt konceptval kommer att göras av projektgruppen som arbetar med Stötta 

Vasa när kringliggande stöttning har detaljerats mer. Det koncept som väljs kommer 

detaljeras och efter det bör en kostnadsanalys genomföras.  
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Bakgrund 

Vasamuseets timmermän har länge noterat att skeppstimret i Vasaskeppet deformeras. 
Positionsmätningar visar också att hela skeppet ändrar läge. Deformeringar i timret sker 
samtidigt som kemiska förändringar vilket förändrar träets mekaniska egenskaper. Detta gör 
att stora delar av skrovet är så försvagat att det inte längre klarar att bära den last som ligger 
på det, i alla fall inte så länge till. Detta gör att skeppet behöver ny stöttning i stället för de 
bockar som står under kölen idag tillsammans med provisoriska extra stöttor. 
 

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta fram en led som ska placeras i botten på stödvaggan som 
sedan Vasaskeppet ska placeras i. 
Leden ska uppfylla de yttre krav som finns samt övriga önskemål från uppdragsgivare. 
Målet är att ha ta fram flera koncept som fungerar samt bestämma vissa 
konstruktionsdetaljer. 
 

Avgränsningar 

• Inledande: Endast konceptframtagning, ej färdig konstruktion 
• Senare: Vissa konstruktionsdetaljer på flera koncept 
• Endast den rörliga leden, ej resten av stöttningen 

 

Organisation 

Tabell 1-1: Organisationsmedlemmar med kontaktuppgifter 
 

Roll Examensarbetare Handledare Camatec Handledare KAU 

Namn Annelie Gustavsson Michael Larsson Kent Evermark 

Telefo
n 

073 729 35 21 070 337 02 46 054-700 25 50 

E-post annelie.gsson@hotmail.co
m 

michael.larsson@camatec.
se 

kent.evermark@kau.s
e 
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Planering 

WBS 

 
Figure 1-1: En WBS som visar projektet nedbrutet i delmoment. 

Tidsplan 

 
Figure 1-2: Tidsplan version 1.3 med status och deadlines. 
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Kommentarer till tidsplan 
Projektet är planerat med mycket tid i början, dels för att få ett framtungt projektarbete och 
dels för att arbetstiden är lagt på halvtid de första 10 veckorna. Förhoppningen är att vara 
klar med alla delmoment i god tid så att möjlighet finns att hantera eventuella problem som 
dyker upp längs vägen. Rapportskrivningen är planerad att fortgå genom hela projektet så 
dokumentationen blir så korrekt som möjligt. 
 

Uppdatering: Efter en tid visade det sig att planeringen var mycket väl tilltagen så fler 
moment kunde läggas in och tidsplanen uppdaterades. 

 

Feleffektsanalys  
Tabell 1-2: En FMEA över processen med riskanalys och åtgärdsförslag

 
 

Dokumenthantering 
Dokumenten upprättas i Google docs så alla ändringar sparas automatiskt och de går att 
komma åt från olika arbetsstationer. Innan inlämning sparas de ned som pdf filer på 
arbetsdatorn. Versionshantering genom Google docs där första versionen heter 1.0 och vid 
små förändringar ändras sista siffran medan stora ändrar den första. 
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Bilaga 2: QFD 

 
Figure 2-1: House of quality. 
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Bilaga 3: Konceptgenerering 
Tabell 3.1: Konceptbeskrivning 

Koncept 1: 

En fast bottenplatta som skruvas i 

golvet med ett halvcirkelformat hål där 

vaggan passar och kan rotera. Låsning 

med externa stöttor på sidorna. 

 

Koncept 2: 

Vagga i två delar som skjuts ihop innan 

en axel skjuts in igenom båda delar som 

även går igenom en lagerbock. Justering 

i höjdled med shims under lagerbocken. 

Låsning och eventuellt vridning med 

vantskruv på sidorna.  

Koncept 3: I princip samma som 

koncept 2 men med en vagga som 

klämmer åt kölen på skeppet. 

 

Koncept 4: Bottenplatta i två delar som 

skjuts ihop och tillåter justering i 

höjdled och sedan fästs med 

genomgående(?) skruv. Låsning och 

eventuellt vridning med externa stöd på 

sidorna. 

 

Koncept 5: Leder som består av 

rördelar. Oklart med justering, låsning 

och infästning, kanske lika som koncept 

6. 
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Koncept 6: Fast bottenplatta, ett rakt, 

öppet rör som löper hela vägen som led. 

Ställbara stöttor på röret. Lagring 

mellan bottenplatta och rör i form av 

bussning el. liknande. Låsning i form av 

ställbara ben på sidorna. 

 

Koncept 7: Vagga med cirkulär 

utbuktning i botten som passar i samma 

typ av utformning i bottenplattan där 

vridning kan ske. Låsning med kilar och 

killåsning från sidan. Med eller utan 

smörjning. 

 

Koncept 8: En axel integrerad i vaggan, 

alternativt lös axel som går genom hål i 

vaggan. Sticker ut i “breddled” och går 

genom två lagerbockar. Extra längd på 

axeln för stöttning vid eventuellt 

lagerbyte. 

 

Koncept 9: Vagga med halvcirkel i 

botten som passar i bottenplattan. 

Justering i höjdled (samt vridning?) med 

inskruvbara kilar från sidorna. 

 

Koncept 10: Samma som koncept 9 men 

med vantskruv istället för kilar till att 

justera och eventuellt vrida. 
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Koncept 11: Fast vagga och bottenplatta 

där kilar skruvas in i bottenplattan från 

sidorna för vridning och justering. En 

ledad mellanbit mellan vaggan och 

kilarna. 

 

Koncept 12: Vagga och bottenplatta går 

omlott. Solid axel går genom båda 

delarna. Smörjkanaler. Låsning med 

skruvar(?) på sidan av axeln. 

 

Koncept 13: Samma som koncept 12 

men låsning med skruv i avlånga hål 

genom bottenplatta och vagga. 

Eventuellt ställbara fötter under botten. 

 

Koncept 14: Vagga med cirkulär botten 

som passar i bottenplattan. Cylindrar 

eller vantskruv från källaren, upp 

genom golvet och botten och fästs i 

vaggan. Låsning mellan vagga och 

bottenplatta på sidan. Smörjkanaler i 

botten. 

 

Koncept 15: Samma som 14 fast även 

med kilar som skjuts in mellan vagga 

och botten. 
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Koncept 16: Vagga med rund urtagning 

i botten där bottenplattans motsvarande 

utbuktning passar. Smörjkanaler i 

bottenplattan. Cylinder eller skruv för 

justering/vridning på sidan av 

vridaxeln. 

 

Koncept 17: Delat lagerhus fästs i vagga 

och bottenplatta med ett glapp emellan. 

Lös axel för vridning. Domkrafter som 

byts ut mot stämp på sidorna för 

vridning och låsning. Smörjning innan 

montering. 

 

Koncept 18: Vagga med halvcirkel i 

botten som passar i lika spår i 

bottenplattan. Glidmaterial emellan. 

Låsning med vantskruv och 

kontramutter på sidorna. Smörjnig. 
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Bilaga 4: Koncepteliminering 
 

 

 

Tabell 4.1: Plus/minus-lista 

Koncept 

nr. 

Plus/Minus Går vidare Motivering 

1 + Hållfast 

+ Enkel att tillverka 

+ “Robust” utseende 

- Svår att justera vid montering 

- Ej utbytbar 

- Ej axialkraft 

Nej Tar ej upp 

axialkraft. 

Lösningen finns i 

annat koncept. 

2 + Utbytbara delar 

+ Lätt att justera i höjdled 

- Kölen får inte plats 

- Hög belastning på axeln 

Nej Ej plats för köl. 

Koncept 3 är en 

bättre version av 

samma lösning. 

3 + Utbytbara delar 

+ Lätt att justera i höjdled 

+ Kan ta upp axialkraft 

- Hög belastning på axeln 

Ja  

4 + Enkel att justera 

+ Enkel att montera 

- Ej axialkraft 

- Eventuellt liten kontaktyta i 

leden 

Nej Förlorar 

kontakten vid 

justering. 

5 - Hög belastning på leder 

- Oklar infästning 

Nej Oklar infästning. 

6 + Justerbar i höjdled 

- Måste sammanfogas - svag punkt 

Nej Oklar infästning. 

Måste 

sammanfogas. 

7 + Enkel konstruktion 

+ Låsbart 

- Kan ej ta upp axialkraft 

Ja  

8 + Utbytbara delar 

+ Axialkraft 

Ja  
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9 + Enkel konstruktion 

- Ej axialkraft 

- Förlorar kontakten i leden vid 

justering 

Nej Förlorar 

kontakten vid 

justering. 

10 + Justerbar 

- Begränsad axialkraft 

- Ej utbytbar 

Ja  

11 + Justerbar 

+ Delbar för montering 

+ Utbytbara delar 

- Ej axialkraft 

Ja  

12 + Utbytbara delar 

+ Justerbar 

+ Hållfast 

+ Låsbar 

+ Axialkraft 

Ja  

13 + Justerbar 

+ Hållfast 

+ Låsbar 

- Svår att dela för montering 

Ja  

14 + Hållfast 

- Svår att montera 

- Skrymmande 

Nej Krävs tillgång till 

källare. Mycket 

håltagning. 

15 + Justerbar 

- Skrymmande 

Nej Samma som 14. 

16 + Låsbar 

- Ej axialkraft 

Ja  

17 + Låsbar 

+ Hållfast 

+ Utbytbara delar 

+ Axialkraft 

+ Estetisk 

Ja  

18 + Låsbar 

+ Hållfast 

+ Utbytbara delar 

- Axialkraft 

Ja  
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Tabell 4.2: Relativ beslutsmatris för urval 2 

 
Kriterium 

Alternativ 

7 (ref) 3 8 13 17 18 

Monterbar 0 + 0 + + 0 

Låsning 0 - - 0 0 0 

Hållfast 0 - - - 0 0 

Estetik 0 + + + + + 

Axialkraft 0 + + + + 0 

Justering 0 - + 0 0 0 

Utbytbar 0 0 + + + 0 

Summa 0 0 2 3 4 1 

Rangordning 5 5 3 2 1 4 

Vidareutveckling Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

 

 

Tabell 4.3: Motivering till eliminering av koncept genom beslutsmatriser 

Koncept Motivering 

3 Det bästa ur lösningen finns med i annat 

koncept. 

7 En lite bättre version av lösningen finns 

med i annat koncept. 

10 Samma som ovan. 

11 Många ingående delar. Bättre lösningar 

finns. 

12 Lösningen ingår i annat koncept. 

16 Lösningen ingår i annat koncept. 
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Bilaga 5: Beräkningar 

 

Antagande: Ungefärlig vikt på skeppet, m = 106 kg. 

Antagande: Antal leder längs skeppet, n = 33 st. 

Kraft per led: 𝐹 =
𝑚∙𝑔

𝑛
=

106⋅9,81

33
= 297,3 𝑘𝑁 ≈ 300 𝑘𝑁  (1) 

 

Koncept 17:  

Lastupptagande area antas vara ⅓ av axelns mantelarea: 

(mått efter CAD-modell) 

 𝐴 =
2𝜋𝑟ℎ

3
=

2𝜋⋅50⋅300

3
= 31415,9 𝑚𝑚2  (2) 

 

𝜎 = 𝐹
𝐴

= 300 000
31415,9

= 9,5 𝑀𝑃𝑎   (3) 

Sträckgränsen för rostfritt stål är > 250 MPa (Björk, 2015).   

 

Hookes lag: 

𝜎 = 𝜀 ∙ 𝐸 →  𝜀 =
𝜎

𝐸
=  

9,5

200 000
= 4,75 ∙ 10−5   (4) 

 

E-modulen antas till 200 GPa då materialet är bestämt till rostfritt stål. 

 

Den radiella komprimeringen på en axel med ø100 mm: 

4,75 ∙ 10−5  ∙ 100 ≈ 0,005 𝑚𝑚  (5) 

 

Halva vikten på en led ska kunna bäras upp av en domkraft eller stämp. 

Med en säkerhetsfaktor, s = 2 blir kraften 

𝑃 = 𝑠 ∙
𝐹

2
= 2 ∙

300

2
= 300 𝑘𝑁  (6) 

Detta beräknas med Eulers 4e knäckningsfall (Björk, 2015), (figure 5.1): 

𝑃 =
𝜋2∙𝐸∙𝐼

(𝛾∙𝐿)2
=

𝜋2∙𝐸∙𝜋∙𝑑4

64∙(𝛾∙𝐿)2
→ 𝑑 = √

𝑃∙(𝛾∙𝐿)2∙64

𝜋3∙𝐸

4
 , där γ = 0,5 för Euler 4.  (7) 

𝑑 = √
300 000∙(0,5∙200)2∙64

𝜋3∙200000

4
≈ 13,3 𝑚𝑚  (8) 

= minsta diametern för att undvika knäckning.  



Led till Vasaskeppets nya stöttning 

Bilaga 5-2 

 

Figure 5-1: Eulers lastfall 2. 

Koncept 18:  

 

 

 

𝑃 = 𝑠 ∙
𝐹

2
= 2 ∙

300

2
= 300 𝑘𝑁 (9) 

 

 

S = säkerhetsfaktor. 

För dimensionering av vantskruvarna används 

en knäckningsberäkning enligt Euler 2 (Björk, 2015). 

 

𝑃 =
𝜋2∙𝐸∙𝐼

𝐿2 =
𝜋2∙𝐸∙𝜋∙𝑑4

64∙𝐿2 → 𝑑 = √
𝑃∙𝐿2∙64

𝜋3∙𝐸

4
= √

300 000∙1002∙64

𝜋3∙200000

4
≈ 13,3 𝑚𝑚 (10) 

 

Diametern måste vara minst 13,3 mm vid en säkerhetsfaktor 2 för 

att undvika knäckning. 

 

Diametern på cirkelsegmentet i leden räknas ut genom att anta en säkerhetsfaktor 2 

på sträckgränsen som är minst 250 Mpa för rostfritt stål (Björk, 2015). 

𝜎𝑡 =
250

2
= 125 MPa (11) 

Lastfallet som används är det för ett klämförband med två lika stela material (stål mot 

stål) enligt (Mägi et al. 2017). 

Gränsvärdena i integralen är antagna utifrån en befintlig modell. 

2𝐹 = 𝑝0 ∙ 𝐿 ∙ 𝑟 ∫ sin2 𝜑
5𝜋

6
𝜋

6

 𝑑𝜑 = 𝑝0 ∙ 𝐿 ∙ 𝑟 (
𝜋

3
+

√3

4
) → 𝑟 =

2𝐹

𝑝0∙𝐿 (
𝜋

3
+√3

4
)
 (12) 

𝑝0 = 𝜎𝑡 (13) 

𝐿 = 300 𝑚𝑚 (14) 

(11–14): 𝑟 =
2∙300000

125∙300(
𝜋

3
+

√3

4
)

≈ 10,8 𝑚𝑚 = minsta radien på cirkelsegmentet. (15) 

 

 
Figure 5–2: Hypotetisk tryckfördelning i klämförband.  

p0 
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Koncept 19: Nedböjning enligt lastfall 24 (Björk, 2015): 

 

 
Figure 5-3: Balkböjning. Avritad från (Björk 2015. p31) 

𝑄 = 𝐹 = 300 𝑘𝑁 (16) 

Utböjningen, 𝑓 =
𝑄𝐿3

384 𝐸𝐼
 (17) 

 

där 𝐼 =
𝜋𝑑4

64
 (18) 

 

𝑓 =
300 000⋅0.13

384⋅200⋅109⋅(
𝜋⋅0,14

64
)

= 0,8 ⋅ 10−6 𝑚 (19) 

 

För att dimensionera tjockleken (t) på vaggan antas en säkerhetsfaktor 2 

för hålkantstryck. Tillåtet hålkantstryck för rostfritt stål är minst 250 MPa. 

𝑝𝑡 = 125 𝑀𝑃𝑎 (20) 

Hålkantstryck: 𝑝 =
𝐹

𝑑∙𝑡
→ 𝑡 =

𝐹

𝑝𝑡∙𝑑
=

300 000

125∙100
= 24 𝑚𝑚 (21) 

För en håldiameter, 𝑑 = 100 𝑚𝑚 ges tjockleken,  𝑡 = 24 𝑚𝑚. 

 

Om fast inspänning antas som i figur 5.2 kan skjuvning uppstå vid 

infästningspunkterna. Kraften i dessa punkter kan sättas till halva den utbredda lasten 

(Björk, 2015). 

𝜏 =
𝑄

2
= 150 𝑘𝑁 (22) 

𝜎𝑡 = 250 𝑀𝑃𝑎  = Sträckgränsen för rostfritt stål (23) 

𝜏𝑡 = 0,6 ∙ 𝜎𝑡 = 0,6 ∙ 250 = 150 𝑀𝑃𝑎  = Tillåten skjuvspänning (24) 

𝜏 =
𝑇

𝐴
=

𝑇

𝜋∙𝑟2 =
150 000

𝜋∙502 = 19 𝑀𝑃𝑎 (25) 


