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Sammanfattning 

I detta examensarbete utvecklas ett solcellsstativ i trämaterial. Ett idékoncept fanns som 

grund för hur stativet skulle kunna utformas. Detta har vidareutvecklats, till färdigt system 

anpassat för tillverkning.  

Resultatet blev ett fackverksstativ i trä bestående av vinklade halva oktaeder i rad. 

Trädetaljerna binds samman med knutpunkter i formsprutad plast, som med klämkraft håller 

fast trädetaljerna. Knutpunkterna är konstruerade för att minimera åverkan på träet samt 

motverka röta. 

Systemet är verifierat både genom beräkning, simulering och jämförelse med liknande 

konstruktioner. Materilavalet är gjort med systematik enligt Ashby, Material Selection in 

Mechanical Design. Tillverknings – och monteringsunderlad utarbetade och jämförelser med 

andra tillgängliga stativ är utförda. 

Slutsatsen är att detta stativ kommer att fungera i verkligheten och det bör vidareutvecklas. 

Stativet klarar av alla fastställda hållfasthetskrav, och är dessutom bättre än alla jämförda 

metallstativ när miljöaspekter jämförs.  



 

 

 

Abstract 

In this thesis an open field solar power mounting system in untreated wood is designed. A 

draft was available as basis for how the mounting system could be designed. This has been 

developed to a complete system adapted for manufacturing. 

The result is a wooden space grid structure made of angular half octahedrons in line. The 

wooden details are connected with joints in injection moulded plastics. The joints are 

designed to minimize machining to the wood and prevent decay. 

The system is verified by both calculation, simulation, and by finding similar structures. 

Material selection was made by methods according to Ashby, Material Selection in 

Mechanical Design. Blueprints for both manufacturing and assembly were developed. A 

comparison with other similar racking systems was also made. 

The conclusion of this thesis is that the developed mounting system would work in reality 

and should be further developed. This rack is better than all compared metal racks when 

environmental aspects are compared. 
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1. Inledning 

1.1 Allmänt 

Den globala uppvärmningen och det ökade utsläppet av är vår tids stora problem. Den stora 

anledningen till detta är förbränning av fossila bränslen i syfte att skapa energi samt de 

följdeffekter som detta får. När växthusgaserna i atmosfären ökar stiger medeltemperaturen 

på jorden, vilket leder till att t.ex. polarisar smälter och havsnivån stiger. Detta i sin tur 

medför att mindre andel av solljuset reflekteras tillbaka ut i rymden, vilket leder till 

ytterligare högre temperatur (Glick 2004). En ond cirkel har satts igång och någonting måste 

göras. 

Att skapa energi på alternativa sätt istället för att förbränna kol eller olja är ett måste för att 

minska utsläppen. Den effektivaste alternativa metoden vi har idag är kärnklyvning. Detta 

har dock andra baksidor än utsläppen. Kärnkraften är inte helt säker, se exemplen 

kärnkraftverken i Tjernobyl, Harrisburg och Fukushima. Andra motargument är slutförvaring 

och att de tunga grundämnena som används för klyvning är en ändlig resurs.  

Då återstår andra alternativ, såsom vattenkraft, vindkraft, vågkraft samt solkraft. Inget av 

dessa alternativ kommer att lösa hela problematiken, utan alla delar är en viktig del. Just nu 

pågår det mycket forskning kring alla dessa områden för att effektivisera och komma på 

ytterligare nya metoder. 

Solkraft är en viktig del i den nya energiframställningen, till och med kanske den viktigaste i 

framtiden. ”Bilen var omstörtande för hästkärran, datorn var omstörtande för 

skrivmaskinsindustrin. Vi tror att solceller blir omstörtande för energiindustrin.” (Shugar, D. 

s. 72 refererad i Parfit 2005) Det finns två typer av solkraft, en med speglar där man riktar 

solljuset mot en brännpunkt som får vatten eller olja att koka som sedan driver en turbin 

som skapar el. Den andra metoden är med solceller (Johnson 2009) som är den variant som 

behandlas i detta examensarbete.  

”Solpaneler genererar elektricitet när ljusstrålar frigör elektroner i en halvledare, ofta kisel 

(nedan). I motsats till när solljus koncentreras för produktion av ånga och därefter el är 

solpaneler även effektiva i liten skala. ” (Johnson 2009, s. 31) Se Figur 1. 

 

Figur 1 - Principskiss över solcell där halvledaren är kisel, (Johnson 2009) 
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Idag finns två typer av stativ till kiselpaneler, en tracking-modell som följer solens rörelse så 

panelen alltid står vinkelrät mot solen. Den andra typen är fast monterad. Trackingsystemen 

är naturligtvis effektivare, men har nackdelen att de behöver underhåll och enklare kan gå 

sönder i och med att de har rörliga delar. Den fasta modellen har en förbestämd vinkel mot 

horisontalplanet som bestäms av vilken latitud på jorden parken skall byggas och om man 

eftersträvar toppeffekt eller högt utnyttjande över hela året. 

De fasta stativ som finns idag är nästan uteslutande byggda av metall, antingen stål eller 

aluminium, eller en kombination av de båda. För att tillverka dessa stativ används 

energislukande processer, helt tvärtemot vad man försöker förutspråka med de miljövänliga 

och energieffektiva solcellsparkerna. Vid tillverkning av ett stativ i aluminium påstår Nilsson1 

att det tar det upp till två års drift i solparken för att tjäna in den energimängd som gått åt i 

tillverkningsprocessen av stativet. Skulle man med samma funktion kunna tillverka ett stativ i 

ett mera miljövänligt material. Det skall undersökas i detta examensarbete. Går det att 

bygga solcellsstativ i trä? 

1.2 Bakgrund 

I kursen integrerad produktutveckling hösten 2011 byggdes två stycken stativ till 

solcellsmoduler av studenter. Genom detta så tipsade Magnus Nilsson, verksamhetsansvarig 

på Glava Energy Center, Lennart Olsson som då hade ett koncept på ett stativ, se Figur 2, att 

han kanske kunde få någon student att utveckla detta koncept i ett examensarbete. 

Uppdragsgivare för examensarbetet är alltså Lennart Olsson. Konceptstativet är tänkt att 

byggas helt i obehandlat naturmaterial. För att kunna konkurrera med ett nytt stativ måste 

det kostnadsoptimeras, vara snabbt att montera, vara tillverkningsbart samt ha en lång 

livslängd. 

  

Figur 2 - Konceptstativet tillverkat av Lennart Olsson 

  

                                                      
1
 Samtal med Lasse Nilsson, Solkraft Mounting Systems, 2011. 



[3] 

 

Detta examensarbete är en del i Eus Interreg-projekt FEM2, som Glava Energi Center är en 

del av, se Figur 3. Glava Energy Center arbetar med utveckling av koncept för förnybar 

energi. Idén med stativ i trä kommer ursprungligen från Glava Energy Centers styrelse samt 

Lennart Olsson. Dessa vill se om det går att utveckla denna idé från koncept till komersiell 

produkt. 

   

    

Figur 3 - Samarbetspartners 

1.3 Problemformulering 

Idag finns inget kommersiellt stativ byggt av naturmaterial. Ett trästativ kommer att bli mera 

estetiskt tilltalande samt vara mer miljövänligt. Uppdragsgivaren är intresserad av att se om 

det går att konkurrera med ett sådant stativ på metallstativens villkor. Problemet är att 

stativet än så länge endast existerar på konceptstadiet och inte på något sätt är 

färdigutvecklat. 

1.4 Syfte 

Syftet är att ta reda på om det går att konkurrera med ett stativ byggt i obehandlat 

naturmaterial och om det ger någon miljövinst. 

1.5 Målsättning 

 Förbättra konceptstativet så långt som möjligt 

 Dimensionera av alla ingående komponenter 

 Välja lämpliga material på alla ingående komponenter 

 Jämföra projektstativet med på marknaden befintliga stativ 

 Göra tillverkningsunderlag 

 Tillverka en prototyp 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till konstruktion ovan jord där trä är möjligt att använda. Förankringen 

med pålning eller jordskruv förutsätts ske med stålkomponenter, vilkas dimensionering eller 

kostnadsberäkning inte omfattas av studien.  
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1.7 Nomenklatur 

 

Förkortning Storhet  Enhet Kommentar 

Fvind vindkraft  N per meter stativ 

ρ densitet  kg/m3 - 

u vindhastighet m/s - 

Aprojvind Projicerande arean vind m2 - 

Θ Vinkel på panelerna grader 45 grader 

H Höjd på stativ m - 

Fsnö Snökraft  N per meter stativ 

Aprojsnö Projicerande arean snö m2 - 

C Längd på stativ m - 

FBC Kraft mellan punkt B & C N - 

Vfs Vindkraft  N punktkraft 

FAB Kraft mellan punkt A & B N - 

FAC Kraft mellan punkt A & C N - 

Ax Horisontell kraft i punkt A N - 

Ay Vertikal kraft i punkt A N - 

Cx Horisontell kraft i punkt C N - 

S Avstånd mellan A & C m - 

FS Kraft från snö N vertikal 

ϕ Vinkel  grader - 

FBCR Resultantkraft N - 

FACR Resultantkraft N - 

f Nedböjning  m - 

L Längd  m - 

E Elasticitetsmodul Pa - 

I Yttröghetsmoment m4 - 

σ Sträckgräns  Pa - 

F Kraft  N - 

A Tvärsnittsarea m2 - 

Lf Fria knäcklängden m - 

d Diameter  m - 

Pkr Knäckkraft  N Kritisk 
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2. Genomförande 

2.1 Förstudie 

2.1.1 Planering 

Som inledning på hela projektet gjordes en projektplan, som skickades för revision till 

uppdragsgivaren. Denna reviderades och godkändes av uppdragsgivaren. Den gjordes enligt 

mall från Eriksson & Lilliesköld (2004). Projektplanen innehåller enligt mallen bakgrund, mål, 

projektets deltagare, tidsplan samt riskbedömning. För hela projektplanen, se Bilaga 1. 

Hela planeringen byggde på produktutvecklingsprocessen som talar om hur man med ett 

strukturerat och metodiskt tillvägagångssätt utvecklar en produkt (Johannesson et al. 2004). 

Produktutvecklingsprocessen säger att man startar med en förstudie, för att förstå och 

avgränsa problemet. Sedan går man in i idégenereringsfasen för att skapa koncept. När flera 

koncept är skapade skall man välja vilket koncept man skall gå vidare med. När ett koncept 

är valt skall det valda konceptet utvecklas och verifieras, se Figur 4. 

 

Figur 4 - Principbild över produktutvecklingsprocessen så som Johannesson et al. (2004) beskriver den 

I detta projekt fanns från början ett koncept vad gällde huvuddragen om hur stativet skulle 

se ut. Därför väljs det att applicera produktutvecklingsmetodiken på vissa delar i stativet, 

som t.ex. knutpunkterna. 

2.1.2 Research 

Det första som gjordes var att boka ett möte med en bibliotekarie för att hitta nyckelord till 

projektet och skapa en sökprofil. Därefter kontaktades en arkitekt för att ta reda på hur en 

sådan fackverkskonstruktion benämns, för att lättare kunna ha någonting att söka på. 

Dessa ord användes för internetsök för att få en bild av tidigare, liknande projekt som var 

gjorda. Syftet var att få en överblick över vad som finns tillgängligt på marknaden, allt för att 

inte behöva uppfinna hjulet igen. 

  

Formulera 
problem 

Bestäm 
kriterier 

Sök 
lösningar 

Utvärdera 
och välj 

Utför 
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2.1.3 Struktur av problem samt definition av gränssnitt 

För att förstå problemet och kunna utveckla stativet måste problemet struktureras. Man kan 

se stativet som en upp-och-nervänd vinklad pyramid som har stöd av balkar fastsatta i 

marken. Dessa pyramider koppas samman och bildar en länga. Solcellsmodulerna monteras 

på botten av pyramiden i stag som sammanbinder översta delen på stativet med det längst 

fram på stativet. 

De laster som stativet kan utsättas för är vind framifrån, vind bakifrån samt snö ovanifrån. 

Stativet måste alltså klara alla dessa tre lastfall. Utifrån uppdragsgivarens krav sattes kraven 

för vad stativet måste tåla till en vindlast på 42 m/s, framifrån och bakifrån, samt en snölast 

på 1.4 kN/m2 projicerad yta. 

Stativet kan delas in i ett antal delar, i knutpunkter, stag och balkar. Det finns tre stycken 

olika knutpunkter som har olika krav på sig, samt tre olika typer av stag eller balkar som har 

olika krav, se Figur 5. 

 

Figur 5 - Principskiss över stativet 

De gröna stagen är belastade med aningen drag eller tryckkrafter, beroende på vilken typ av 

last som gäller. Både de röda och de gula balkarna är böjbelastade. De gula stagen är de som 

även skall hålla fast solcellsmodulerna, de benämns som linjaler i rapporten. Enligt 

avgränsning undersöks inte någonting om benen (gråa). Alla dessa ingående delar måste 

klara av belastningen från de laster som stativet komma att utsättas för. 

2.1.4 Litteratur & artiklar 

Nyckelorden från researchen användes för att söka efter litteratur och artiklar. De söksidor 

som användes för artiklar var engineeringvillage2.org samt scholar.google.com. För 

litteratursök användes books.google.com samt bokus.com. 
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2.2 Metoder 

Här presenteras metoder som användes under projektets gång. 

2.2.1 Övergripande 

Hela processen byggde på produktutvecklingsprocessen (Johannesson et al. 2004). 

2.2.2 Projektplan 

Projektplanen gjordes enligt Eriksson & Lilliesköld (2004), efter förlaga i denna bok. 

2.2.3 Konceptval 

Konceptvalet gjordes enligt Pughs relativa beslutsmatris (Bergman & Klefsjö 2007). 

Kriterierna som användes för beslutsvalet togs ur kravspecifikationen som gjordes. 

2.2.4 Materialval 

För att välja material användes Ashby’s metod (Ashby 2011) och tillhörande till den 

mjukvaran CES EduPack (CES EduPack 2011). De valda materialegenskaperna matades in i 

mjukvaran och programmet rangordnar materialen enligt önskemålen. 

2.2.5 Dimensionering 

Dimensioneringen gjordes enligt Johannesson (2004) där metod om dimensionering – 

tillämpad hållfasthet beskrivs. Först bestämdes lastfall, sedan vilka laster som belastade 

stativet, det vill säga snö och vindlaster. Sedan beräknades och dimensionerades stativet 

med handboksräkning. 

FEM användes för verifikation för att ovanstående handräkning stämmer. 

2.2.6 FEM 

Vid beräkning med Finita elementmetoden användes metod enligt Jacobsson (2010), både 

vid beräkning av hela stativets hållfasthet samt knutpunkternas hållfasthet. 

2.2.7 Tillverkningsunderlag 

Tillverkningsunderlag gjordes i form av 2D-ritningar. 

2.3 Konceptgenerering av knutpunkter 

Med förstudien som grund, togs koncepten fram. Alla koncept var inspirerade av befintliga 

lösningar som tillämpats på nya sätt. För att ta fram koncepten diskuterades det med andra 

studenter, lärare samt andra sakkunniga. Inspiration hämtades från många olika håll, allt 

från olika vardagsartiklar via framsökta bilder på internet till vetenskapliga artiklar. 
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2.4 Konceptval av knutpunkter 

För att välja koncept gjordes en kravspecifikation där viktiga faktorer är med. Detta för att ha 

ett beslutsunderlag när man skulle välja vilket av alternativen som var det mest fördelaktiga. 

I detta fall gjorde uppdragsgivaren en kravspecifikation samt examensarbetaren gjorde en. 

Dessa två kombinerades till en gemensam som då tog hänsyn till bådas krav. För att vikta 

detta rättvist användes Pughs relativa beslutsmatris (Bergman & Klefsjö 2007). Där valdes ett 

av alternativen som referens, och man viktade alla egenskaper från kravspecifikationen om 

det var lika bra, bättre eller sämre än referensobjektet. Det alternativet med flest fördelar 

var således det bästa alternativet. 

2.5 Dimensionering 

Först beräknades vind och snölast per meter stativ. Detta var oberoende av hur stativet såg 

ut. I och med att kraven för vad stativet måste tåla fastställts räknades kraften ut för denna 

maximala belastning. Egenvikten försummades eftersom den ansågs låg i förhållande till 

externa lasterna. 

Utifrån detta så frilades stativet och krafterna på enskilda stag räknades ut (Kraige & Meriam 

2008). Beroende på hur stativet såg ut varierade krafterna i stagen, alltså var det lämpligt att 

bestämma hur det skulle se ut. Totalt fanns fyra olika alternativ hur stativet i huvudsak var 

konstruerat. För att bestämma vilket av alternativen som var det bästa, bestämdes krafterna 

i alla stag på de fyra olika alternativen. Utifrån denna information bestämdes vilket alternativ 

som var mest materialeffektivt. 

Alla uträkningar är uppbyggda så, att först tas krafterna fram, sedan löses arean/diametern 

ut och det är den som beräknas. För att se vad som skall beräknas, se Tabell 1. 

Tabell 1 – Översikt över beräkningar 

 
Böjning Drag Knäckning 

 
Lastfall 

Tvärbalk Beräknas     
 

Vind framifrån 

Linjal Beräknas     
 

Vind bakifrån 

Stag   Beräknas Beräknas 
 

Snö 

 

Snö respektive vindberäkningar är gjorda enligt samma metod fast med andra invärden på 

krafterna. Se avsnitt 2.1.3 för att se definition av gränssnitt. 

Böjning av tvärbalk 

Utifrån tidigare beräkningar var den pålagda kraften känd, för både vind och snölast. Från 

detta ställdes problemet upp som så att det togs reda på vilket tröghetsmoment, I, som 

behövdes för att bära upp lasten med godtagbar nedböjning. Från detta kunde dimensionen 

och tvärsnittet på tvärbalken bestämmas. 
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Böjning av linjal 

Böjning av linjal bestämdes på samma sätt som böjning av tvärbalk, förutom att annat 

elementärfall för upplagd balk användes. 

Dragspänningar 

I och med att materialdata var känt och därmed sträckgränsen kunde tvärsnittsarean 

bestämmas genom beräkning av spänning i tvärsnitt (Björk sjätte upplagan). Cirkulärt 

tvärsnitt förutsätts vilket gjorde att minsta tillåtna diameter kunde bestämmas. 

Knäckning 

Slankhetstalet bestämdes först enligt Sundström (1999), data för tröghetsmoment och area 

uppskattades vara de som beräknades fram i föregående uträkningar. Sedan bestämdes kI 

enligt formelsamling (Björk sjätte upplagan). kI är en säkerhetsfaktor anpassat till just 

tryckspänningar i trä. Detta gav sedan maximalt tillåtna tryckspänningen som materialet bör 

belastas med. Utifrån denna information kunde diametern beräknas genom att vid 

beräkning av spänning i tvärsnitt (Björk sjätte upplagan) bryta ut diametern, förutsatt 

cirkulärt tvärsnitt. 

För verifikation av detta kontrollräknas det även enligt diverse underlag (Johansson 2011). 

Säkerhet 

För att stativet säkert skulle klara belastningarna och ha marginal mot tillverkningsfel, 

montagefel och inte helt raka stag fick inte dimensioneringen inte vara exakt vid materialets 

yttersta begränsning. Allt måste ha en säkerhetsmarginal. Alla ingående delar 

dimensionerades efter lämplig säkerhetsfaktor (Johansson 2011). 

FEM 

För att verifiera att ovanstående räkning var både rimligt och korrekt används FEM-analys 

som verifikation. Stativet byggdes upp i Mechanica-modulen i Pro Engineer (Pro Engineer 

2009) som balkelement och sedan lades krafter på enligt tidigare beräkning. 

2.6 Konstruktion av knutpunkt 

Det första som det togs hänsyn till vid konstruktionen av knutpunkterna var att få en 

gemensam punkt där alla stag möttes för att skapa en momentfri konstruktion (Andersson et 

al. 2000). En momentfri knutpunkt blir starkare och kan således byggas med mindre material 

och den blir då billigare. 

För att göra stativet möjligt att montera måste hänsyn tas till det vid konstruktion av 

knutpunkterna. Detta kontrollerades genom en checklista över monteringen, steg för steg. 

Vad som skulle monteras först, och vad monteras efter det osv.  

Sedan måste knutpunkterna vara tillverkningsbara. Det måste finnas släppvinklar och 

formverktygen får inte ha för komplicerad geometri. För att det skulle gå att göra i 

formsprutad plast borde vägtjockleken vara densamma överallt (Konstruktionstipsens 10 i 

topp 2002). 
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Ett viktigt mål var att försöka minimera antalet ingående komponenter, samt att ta hänsyn 

till att materialet i stagen var av trä, och trä måste ventileras för att ha en tillfredställande 

livslängd. Så många funktioner som möjligt skulle vara integrerade i knutpunkten. 

För att öka styrkan i knutpunkten men inte öka väggtjockleken i den, användes ribbor. 

Ribborna stagade upp hela konstruktionen och gjorde den starkare. Knutpunkten blev i 

princip lika stark som en massiv men en massa mängd material sparas in. Hål som var tänkt 

för skruvförband måste ha en bussning runt sig, för att det skall gå att montera en bult utan 

att deformera knutpunkten. Skruvar med plan skalle föredras framför försänkta. För att inte 

denna bussning skulle sitta löst så stagades den upp med ribbor (Konstruktionstipsens 10 i 

topp 2002). 

Som verktyg till detta användes CAD, och mjukvaran Pro Engineer (Pro Engineer 2009). 

Det som inte togs hänsyn till vid konstruktion av knutpunkterna var släppvinklar samt 

ingötsplaceringen. 

Dimensionering av knutpunkt 

För att dimensionera knutpunkterna användes FEM-analys där resultatet jämfördes med 

sträckgränsen på materialet i knutpunkterna. För att få en helhetsbild av hur spänningar och 

deformationer påverkade knutpunkterna gjordes förenklingar av dem som beräknades. På 

detta sätt bortsågs det från falska spänningskoncentrationer och singulariteter. Eftersom 

förenklingarna bestod av mindre material än vad de färdiga knutpunkterna gjorde så 

kommer de färdiga att vara mer hållfasta. 

2.7 Materialval 

2.7.1 Knutpunkt 

Vid val av material till knutpunkt användes mjukvaran CES EduPack (CES EduPack 2011). 

Begränsningar ställdes till att materialet skulle formsprutas, den skulle ha en viss sträckgräns 

och materialpriset fick inte vara för högt. Dessa ställdes upp i en graf över sträckgräns och 

pris, och sedan valdes ett lämpligt material. 

2.7.2 Stativ 

Ashby’s metod användes (Ashby 2011). Meritvärden togs fram, sedan behandlades dessa i 

mjukvaran (CES EduPack 2011). Sedan gjordes två olika separata sökningar, en för böjning 

och en för kompression. Många olika träsorter visades lämpliga, de som det var dålig 

tillgänglighet på i den här delen av värden sållades bort. 

2.8 Materiallista 

När konstruktionen av både stativet och knutpunkterna var färdigt visste man vilka delar 

som skulle ingå i stativet. Således är materiallistan givet beroende av hur långt stativ man 

ska bygga. En godtycklig längd på stativet valdes som det skrevs materiallista för. 



[11] 

 

2.9 Tillverknings och monteringsunderlag 

När det väl hade bestämts hur både stativet och knutpunkterna skulle se ut gjordes 

detaljritningar över alla icke köpta komponenter från materiallistan. Exempel på detta var de 

olika knutpunkterna och trästagen. Då utnyttjades ritningsmodulen i CAD-program (Pro 

Engineer 2009) och gjordes utefter de redan konstruerade detaljerna ritningar. 

När man visste vart allt på stativet skulle vara monterat behövdes monteringsanvisningar. 

Detta gjordes i form av en steg-för-steglista.  

2.10 Jämförelse med annat stativ 

Först bestämdes vilka stativ som examensarbetets skulle jämföras med. De stativ som valdes 

var stativ med mycket information tillgänglig. Där inte information fanns tillgänglig antas 

värden på denna egenskap. Vissa kriterier var subjektiva, och där var det studentens tycke 

och smak som styrde. De kriterier som jämfördes var:  

 Ungefärlig materialkostnad 

 Livslängd 

 Monterbarhet 

 Antal komponenter 

 Tillverkningsbarhet 

 Utseende 

 CO2-utsläpp vid tillverkning  

 Energiåtgång vid tillverkning  

 Återvinningsbarhet 

Materialkostnaden uppskattas genom att den totala mängden material bedömdes sedan 

multipliceras vikten på uppskattat material med materialpriset som var hämtat från CES 

Edupack (CES EduPack 2011). 

De egenskaper som uppskattades var livslängd, monterbarhet, antal komponenter, 

tillverkningsbarhet samt utseende. 

De tre egenskaper som behandlar miljö, var tagna från verktyget Eco Audit i CES Edupack 

(CES EduPack 2011). 

I den första jämförelsetabellen matades mängden på egenskapen in, t.ex. att ett stativ 

kostar ca 4000 sek osv. I den andra tabellen rangordnades varje egenskap. Det bästa stativet 

fick en poäng, tvåan två poäng osv.  Sen summerades alla egenskaper och det stativ med 

lägst poäng var således ”bäst”.  
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3. Resultat 

3.1 Förstudie 

Utifrån samtal med bibliotekarie Anna Orre-Remåker på Karlstads Universitetsbibliotek 

diskuterades problem och frågeställningen för att skapa en sökprofil. Det gav ett antal 

sökord, de viktigaste sökorden var: 

 Truss 

 Space frame 

 Space grid 

 Joints 

 Scaffolding 

 Connections 

Nyckelorden användes för internetsök och litteratursök. För att se vilken litteratur och vilka 

elektroniska källor som användes, se referenslista. 

Från Ivarsson2 fås att konstruktionen skulle kunna heta 4-delad strävpelare, exempel på 

denna sorts pelare kan ses i Karlstad Universitets bibliotek, se Figur 6, samt Stansted Airport, 

se Figur 7. 

 

Figur 6 - Plan 4 på Karlstads universitetsbibliotek, foto Kajsa Pedersen feb 2010 

 

Figur 7 - Bild på exteriör på Stansted Airport 

                                                      
2
 Mailkonversation med Johnny Ivarsson, februari 2012, arkitekt på Tengbom (arkitektbyrå) 
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Som verifikation på att grundkonceptet var bra hittades följande bild ur Chilton (2000), se 

Figur 8. Där visas vilka former som är stabila, och därmed lämpliga att konstruera fackverk 

av. Den geometriska form som används är en halv oktaeder, och som figuren nedan säger är 

den alltså stabil. Man kan säga att formen på stativet är en halv oktaeder, alltså en pyramid. 

 

Figur 8 - Olika former på fackverksdetaljer (Chilton 2000) 

Vidare ur samma bok (Chilton 2000) hittades exempel på en fackverkskonstruktion i trä, se 

Figur 9. Där ses att de använder samma sorts fackverk i sin konstruktion som är tänkt att 

användas i solcellsstativet. 

 

Figur 9 - Exempel på fackverkskonstruktion i trä. (Chilton 2000) 
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3.2 Knutpunktskoncept 

Totalt tre huvudkoncept skapades. De tre koncepten hade vissa varianter inom samma 

koncept, dessa är gängad knutpunktsboll, plattjärn i förlängningen av trästag och ett koncept 

av formsprutad plast. Nedan följer en beskrivning på hur dessa tre koncept skulle kunna se 

ut och tillverkas. 

3.2.1 Gängad knutpunktsboll 

Ett långt hål borras i kortändan av trästaget och i detta monteras en gängstång. En bit in på 

staget borras ett större hål vinkelrätt mot det tidigare hålet, i vilket en sprint med ett gängat 

hål monteras. Gängstången skruvas i den gängade sprinten. En slangklämma eller liknande 

skruvas på utanpå trästaget för att det inte skall splittras vid lastpåföring. För att binda ihop 

de olika stagen används en hålad boll/puck med motsatt gängade hål i förhållande till 

sprinten. Gängstången är således vänstergängad på halva och högergängad på andra halvan. 

När gängstången vrids så dras bollen och staget ihop. Inspiration till konceptet togs från en 

artikel (Gjinolli et al. 2000), se Figur 10, samt en vanlig metod vid konstruktion av fackverk 

med hjälp av en boll i korsningen mellan stängerna, se Figur 11. För egen skiss, se Figur 12. 

 

Figur 10 – Föreställande hur gängstången skulle kunna monteras (Gjinolli et al. 2000) 

 

Figur 11 - Bild föreställande knutpunktskoppling i metall. (Chilton 2000) 

 

Figur 12 - Egen skiss hur konceptet med gängad knutpunksboll skulle kunna se ut 
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3.2.2 Plattjärn i förlängningen av trästag 

I förlängningen på trästaget sitter ett plattjärn fast som sedan bultas eller sprintas fast i 

knutpunkten. Plattjärnet kan fästas på två olika sätt, att man monterar det utanpå staget 

med hjälp av U-formade klämmor, se Figur 13, eller genom att man bearbetar trästaget så 

att plattjärnet sitter inuti staget, se Figur 14. 

 

Figur 13 - Skiss gjord av uppdragsgivaren hur konceptet med plattjärn skulle kunna se ut 

   

Figur 14 - Egen skiss hur konceptet med plattjärn skulle kunna se ut 
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3.2.3 Formsprutad plast 

En formsprutad plastkoppling med fästen för varje stag, låsning sker genom en slangklämma 

eller liknande. För att motverka röta slitsas rörstumparna så att träet luftas bättre, se Figur 

15. För att inte ändträet skall ligga mot botten på knutpunkten och suga upp vatten är röret 

aningen koniserat eller också finns ett stopp i botten på röret. 

 

Figur 15 - Egen skiss på hur konceptet formsprutad plast skulle kunna se ut 

 

Figur 16 - Exempel på en liknande produkt gjord i formsprutad plast (Component force 2012) 

En annan lösning på formsprutning; en klämma som nyper fast staget med klämkraft. 

Klämman är tvådelad som bultas ihop, trästaget sitter klämt mellan de två halvorna, se Figur 

17. 

 

Figur 17 - Skiss gjord av uppdragsgivaren hur konceptet formsprutad plast skulle kunna se ut 
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3.3 Konceptval av knutpunkt 

Enligt den beslutsmatris som gjordes, se Tabell 2, visades att alternativet formsprutad plast 

vara det bästa. Alltså valdes att gå vidare med detta koncept. 

För att se de två kravspecifikationer som låg till grunden för tabell nedan, se Bilaga 2. 

Tabell 2 - Relativ beslutsmatris över konceptvalet 

Egenskap A B C 

Lågt Pris 0  +  + 

Monterbarhet 0 0  - 

Ventilation/dränering 0 0  - 

Momentfri 0 0 0 

Tillverkningsbarhet 0 0 0 

Kompenserar för 
dimensionsförändringar 0  +  - 

Miljötålig 0  -  + 

Få komponenter 0 0  + 

Nötning 0  -  - 

Kondens 0 0  + 

Miljövänligt material 0  + 0 

Kemisk påverkan 0 0  + 

Estetiskt tilltalande 0  - 0 

Summa +   3 5 

Summa 0   7 4 

Summa -   3 4 

Nettovärde 0 0 1 

Rangordning 2 2 1 

A - Gängad knutpunktsboll (referens) 

  

B - Plattjärn i förlängningen av stag 

C - Formsprutad Plast 
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3.4 Dimensionering 

I detta avsnitt beräknas och dimensioneras alla trädetaljer i stativet. För begreppsförklaring, 

se nomenklatur i kapitel 1. 

3.4.1 Laster 

Först bestämdes de utanpåliggande krafterna som är vind framifrån, vind bakifrån samt 

snölast. 

Vindlast 

Först beräknades kraften från vinden vid maximal vind, för teckenförklaring, se Figur 18. 

         
  

 
             (1) 

                  (vid ca 20ᵒ C) 

             (från kravspecifikation) 

 

Figur 18 – Förklaring för beräkning av vindlast 

Θ= 45 grader 

           

                 
             ⁄      

( )               
   

 
                         ⁄    

Snölast 

Sedan beräknades kraften från snön vid maximal snölast, för teckenförklaring, se Figur 19. 

                       (2) 

 

Figur 19 - Förklaring för beräkning av snölast 

Θ= 45 grader 
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             ⁄      

( )                                    ⁄   

3.4.2 Utformning av stativet 

När alla utanpåliggande krafter var bestämda, skulle krafterna på alla ingående delar 

beräknas. Detta varierade beroende på hur stativet såg ut och var designat. Utifrån 

grundkonceptet kunde vissa modifikationer göras. De olika varianterna beräknas här och 

sedan väljs vilket alternativ som används. För förklaring och namngivning av de olika 

punkterna, se Figur 20. 

 

Figur 20 - Stativet sett från sidan med namngivna punkter 

 

Vind framifrån 

Krafterna i stagen vid vind framifrån beräknades. För teckenförklaring och friläggning, se 

Figur 21 till 23. 

 

Figur 21 – Friläggning av punkt B 

                     (3) 

                 (4) 

(4)       
   

    
    (5) 

(3) & (5)       
        

    
            (6) 
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Figur 22 – Friläggning av punkt A 

                    (7) 

(5) & (7)                 (8) 

 

Figur 23 – Friläggning av punkt A & B 

Punkt B valdes som momentpunkt, momentet positivt motsols. 

    
      

 
                                        (9) 

För beräkning av FAC finns två fall: 

Fall 1: Ax = 0 & Cx = - VFS 

Fall 2: Cx = 0 & Ax = - VFS 

(9) ger i fall 1:       
 

 
    (10) 

(9) ger i fall 2:       
 

 
    (11) 

Fall 1 användes för beräkningarna eftersom det var det största värdet. 

 

Resultatet är alltså: 

(5)      
   

    
  

(6)               

(8)                

(10)       
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Vind bakifrån 

Efter konsultation av Hallbäck3 beslutades att vid beräkning av vind bakifrån, 

teckenändrades krafterna i förhållande till vind framifrån. 

Alltså blir krafterna de samma som för vind framifrån fast med ändrade tecken. 

Snö 

Beräkning av snölast ger att: 

    
  

 
     (12) 

Och således också          
  

 
  (13) 

          

Krafterna från snön belastar alltså endast staget BC med en kraft på FS/2. 

Sammanställning 

Stativet är ett tredimensionellt stativ, så ovanstående beräkningar för stagen FBC & FAC 

stämmer inte, eftersom stativet förenklas till ett tvådimensionellt, se Figur 24. Alltså måste 

mera beräkningar tillkomma så allt stämmer. 

 

Figur 24 - Förklaring för korrekt beräkning av krafter i stag 

       
   

      
  

       
   

      
  

FBCR och FACR är lägre krafter än FBC och FAC, (FAC är ca 70 % av FACR), så därför valdes det att 

räkna med FBC och FAC eftersom det då blir en automatisk säkerhet i beräkningarna. 

Krafterna i de olika komponenterna varierar beroende på hur man väljer att konstruera 

stativet. Alternativen som finns tillgängliga från uppdragsgivaren är, att om det skall vara två 

eller tre kolumner med solpaneler per pyramidsektion. Nästa valmöjlighet var om 

pyramiderna skall sitta ihop eller om det skall vara något avstånd mellan dem. Det som 

varierar blir då beloppet på VSF och FS beroende på mängden solpaneler samt avståndet 

mellan pyramidsektionerna, se Tabell 3 till 6. De ekvationer som användes för beräkning är 

                                                      
3
 Samtal med Nils Hallbäck, mars 2012, universitetslektor, docent, Karlstad Universitet 
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(5), (6), (8) samt (10). Eftersom krafterna på FBC och Ay blir större vid vindpåkänning än vid 

snö så är det de siffrorna som anges. 

Tabell 3 - Krafter vid stativ byggt med 2 paneler/pyramid och inget mellanrum 

2 paneler/pyramid, inget mellanrum 

S=2 m 

  

FAB 6800 N 

Θ=45 FBC  -4800 N 

VFS=4800 N Ay  -4800 N 

  FAC  -7200 N 
 

Tabell 4 - Krafter vid stativ byggt med 3 paneler/pyramid och inget mellanrum 

3 paneler/pyramid, inget mellanrum 

S=3 m 

  

FAB 10200 N 

Θ=45 FBC  -7200 N 

VFS=7200 N Ay  -7200 N 

  FAC  -10800 N 

 

Tabell 5 - Krafter vid stativ byggt med 2 paneler/pyramid och 2 meters mellanrum 

2 paneler/pyramid, 2 meter mellanrum 

S=2 m 

  

FAB 13600 N 

Θ=45 FBC  -9600 N 

VFS=9600 N Ay  -9600 N 

  FAC  -14400 N 

 

Tabell 6 - Krafter vid stativ byggt med 3 paneler/pyramid och 3 meters mellanrum 

3 paneler/pyramid, 3 meter mellanrum 

S=3 m 

  

FAB 20500 N 

Θ=45 FBC  -14400 N 

VFS=14400 N Ay  -14400 N 

  FAC  -21600 N 

 

Utifrån ovanstående information bestämdes - genom överslagsräkning och intuitiv 

dimensionering - att det bästa alternativet är alternativet från Tabell 4, 3 paneler per 

pyramid och inget mellanrum. 
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3.4.3 Beräkning av ingående komponenter 

När alla krafter på stagen blivit utredda kan alla ingående komponenter beräknas och 

dimensioneras. För beräkning användes typiska materialdata för trä (CES EduPack 2011), se 

Tabell 7. Detta eftersom vid sökning efter olika materialdata för olika träslag, hade de flesta 

material snarlika hållfasthetsdata för det som var viktigt vid beräkning. 

Tabell 7 – Materialdatan som användes för beräkning av trädetaljer 

Sträckgräns 35 Mpa 

E-Modul 10 Gpa 

 

Böjning av tvärbalk 

Elementarfall 22 från Björk (sjätte upplagan) ger att 

   
     

 

       
     (14) 

För beräkning av yttröghetsmomentet beräknades det på en rektangulär profil som lutar 45 

grader. Balken står alltså på högkant, vinkelrätt mot solpanelerna, se Figur 25. Antog intuitivt 

att en standardregel 45 x 95 mm skulle kunna passa bra. 

 

Figur 25 - Skiss över tvärsnittet på tvärbalk 

45 mm gånger 95 mm ger: 

                 (15) 

Data från Tabell 7 samt (14) och (15) ger nedböjningen f. 

                 

Vid beräkning av snölast byts VFS ut mot FS, beräkningarna skedde i övrigt med samma 

värden. Det ger då en nedböjningen f. 

                 

Hela stativet kommer att stagas upp av linjalerna, som försummats i denna beräkning. 

Nedböjningen kommer vid montage av linjaler att bli ännu mindre. 
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Böjning linjal 

Eftersom snölasten blir vinkelrät mot markplanet och linjalen är vinklad (45 grader) måste 

detta tas i beaktande. Elementarfall 5 från Björk (sjätte upplagan) ger då att: 

  
         

 

      
    (16) 

Där L=3 meter och   
    

  
 

För beräkning med samma dimensioner på linjalen som för tvärbalken ger då en nedböjning 

på ca 50 mm. 

Vid vindlastberäkning användes nedböjningen som blivit resultatet av beräkningen av 

snölasten. Då sattes höjden på linjalen som variabel, men med samma breddmått. Den höjd 

som behövs är då 80 mm. Alltså skulle nedböjningen blivit mindre om man skulle öka höjden 

på linjalen till standardregeln 95 x 45 mm. 

Knäckning i stag 

Knäckning beräknas enligt Sundström (1999). Först bestämdes fria knäcklängden, Lf, utifrån 

vilket lastfall som råder. Eulerfall två användes vilket ger att fria knäcklängden är lika med 

stagets längd. Alltså i detta fall: 

         (17) 

Det ger att: 

    
      

  
     (18) 

Ett cirkulärt tvärsnitt används eftersom det är mest fördelaktigt vid knäckning. 

  
    

  
     (19) 

(18) & (19) ger: 

  (
        

 

    
)
 
 ⁄

    (20) 

Ekvation (20) och längden L = 2,1 m samt Pkr = 10800 N ger att diametern måste vara minst 

56 mm. 
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Dragspänningar i stag 

Dragspänningar uppstår endast vid vindlaster och aldrig vid snölast. Enligt Johansson (2011) 

skall det vid hållfasthetsberäkningar tas med en säkerhetsfaktor. I detta fall valdes 

säkerhetsfaktorn till 3, utifrån tabell av Johannson (2011), s 10. Eftersom sträckgränsen som 

används var 35 MPa, se Tabell 7, så räknades således sträckgränsen som ca 10 MPa. Den 

formel som används är: 

  
 

 
     (21) 

Ett cirkulärt tvärsnitt användes eftersom det var det mest fördelaktiga vid drag- och 

tryckspänning som stagen utsätts för. När detta togs i beaktande gavs att diametern blev: 

    √
   

   
    (22) 

För att klara av dragspänningarna resulterade ekvation (22) i att diametern borde vara ca 37 

mm. 

Sammanfattning 

Utifrån i kapitlet tidigare utförda beräkningar, kan alla dimensioner och längder på 

trädetaljer i stativet bestämmas. Tvärbalkarna och linjalerna får samma tvärsnitt eftersom 

det underlättar tillverkning och minskar kostnaden. Större materialbeställning kan då göras. 

Att tvärsnittet är en standardregel minskar även det kostnaden. 

Stagen fick en diameter på 60 mm. Detta eftersom det är det närmaste jämna mått över den 

minsta tillåtna diametern på 56 mm, vilket staget måste ha för att klara av knäck-kraften. För 

sammanfattning, se Tabell 8. 

Tabell 8 - Översikt från beräkningarna 

Nedböjning [mm] Tvärbalk Linjal 
 

Minsta tillåtna ø stag [mm] 

Vind 59 50 
 

Drag 37 

Snö 78 Beräknas ej 
 

Knäckning 56 
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3.4.4 Utformning 

Stativet blev utformat enligt Tabell 4, som nämnt tidigare. För visualisering av helheten, se 

Figur 26. 

 

Figur 26 - Visualisering av stativet 

För översikt över alla ingående trädetaljer, se Tabell 9. Alla längder är inte helt bestämda än, 

eftersom det spelar roll beroende på hur bland annat knutpunkter valdes att 

detaljkonstrueras. 

Tabell 9 - Översikt av alla ingående trädetaljer 

Detalj Dimension [mm] Längd [mm] 

Tvärbalk 45 x 95 3000 

Linjal 45 x 95 * 

Stag Ø 60 2100** 
 

* - Linjallängden inte fastställd än eftersom överhänget i förhållande till tvärbalkarna är 

okänt. 

** - Ungefärligt mått eftersom knutpunkterna ej är konstruerade. 
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3.4.5 FEM 

För att kontrollera att handboksräkningen verkade rimlig användes finita elementmetoden 

för att verifiera ovanstående. 

Stagen ritades upp som cirkulära profiler med diameter 60 mm, horisontalbalkar samt 

linjaler har dimensionen 45x95 mm. Horisontalbalkarna blev ortogonala mot solpanelerna 

och hade således en 45-gradig vinkel mot markplanet, se Figur 27. Markstolparna ritades 

upp som IPE 100-balkar av stål. Till dem användes Pro Engineers standardmaterial steel. 

Randvillkoren låste botten på markstolparna i alla riktningar. Krafter lades på som 

punktlaster över hela stativet. 

 

Figur 27 - Bild på stativ innan FEM, här med vind pålagd bakifrån 

För beräkning med finita elementmetoden krävs materialdata. De data Pro Engineer kräver 

är elasticitetsmodul och Poissons tal. Dessa hämtas från CES EduPack (2011) och är typiska 

materialdata för trä. De materialdata som användes på trädetaljerna vid beräkning var: 

 Elasticitetsmodul – 10 GPa 

 Poissons tal – 0.16 

Alla figurer nedan visas med 5 % deformation samt är helt ledade i knutpunkterna. 
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Vind framifrån 

Vid körning i Mechanica-modulen i Pro Engineer blev resultatet att den maximala 

spänningen i någon punkt i någon trädel på stativet beräknas till ca 4 MPa. Den maximala 

utböjningen som blir är ca 3,5 mm, se Figur 28. 

 

Figur 28 - Hållfasthet på hela stativet; vind framifrån, till vänster spänning och till höger utböjning 

Vind bakifrån 

När vinden ligger på bakifrån blir den maximala spänningen som uppnåddes ca 4 MPa, 

utböjningen blir ca 3,5 mm, se Figur 29. 

 

Figur 29 - Hållfasthet på hela stativet; vind bakifrån, till vänster spänning och till höger utböjning 
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Snölast 

Vid maximal snölast blev den största spänningen på någon trädel i stativet ca 4 MPa. 

Utböjningen vid samma pålagda last blev ca 3,7 mm, se Figur 30. 

 

Figur 30 - Hållfasthet på hela stativet; snölast, till vänster spänning och till höger utböjning 

Sammanfattning av FEM 

I alla FEM-beräkningar var böjkaraktären jämn utan störningar. Hade det varit skarpa hörn, 

konstiga brytningar eller knäckningar skulle intuitiva indikationer kunna finnas för att 

konstruktionens faktiska hållfasthet ej kunde verifieras. 

Den största spänningen på stativet enligt Pro Engineers balkmodul blev 4 MPa, för 

sammanfattning över alla värden, se Tabell 10. 

Tabell 10 - Sammanfattning av FEM över hela stativet 

Hela stativet Vind framifrån Vind bakifrån Snölast 

Spänning [MPa] 4 4 4 

Förskjutning [mm] 3,5 3,5 3,7 
 

För kompletterande bildsamling och mera detaljerade bilder, se bilaga 3. 
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3.5 Knutpunkter 

Enligt konceptvalet ska knutpunkten vara av formsprutad plast. Detta ställer vissa krav på 

utformningen av detaljerna, eftersom egenskaperna hos plast skiljer sig markant mot 

egenskaperna hos metall.  

Från strukturering av problemet (se avsnitt 2.1.3) fås att tre unika knutpunkter måste 

konstrueras. För grafisk översikt, se Figur 31. En bakre knutpunkt som binder samman fyra 

stag och markfäste (röd). En kombinationsknutpunkt som är identisk på två ställen på 

stativet, återfinns både längs fram på stativet samt högst upp (blå). Sedan finns en koppling 

mellan linjal och horisontella stag (grön). 

 

Figur 31 - Grafisk översikt av stativet från sidan 

Den bakre knutpunkten samt kombinationsknutpunkten konstruerades i plast, medan 

kopplingen mellan linjal och horisontellt stag tillverkades av metall. Detta eftersom en 

lösning i metall här skulle bli väldigt mycket simplare än en lösning i plast. 

Inga specialknutpunkter gjordes för ändarna på stativlängorna. Anledningen till det var att 

då skulle det behövas fler specialkomponenter, och det skulle öka kostnaden på stativet. I 

ändarna används samma knutpunkter som i de andra kopplingarna men det lämnades lediga 

hål där det annars skulle sitta stag. Detta gjorde att möjligheterna för en eventuell 

utbyggnad av solcellsparken möjliggörs på ett enklare sätt. 

Grundtanken vid konstruktionen var att materialtjockleken skulle vara lika stor på hela 

komponenten, eftersom tillverkning av detaljen med detta förenklas avsevärt och man 

minskar risken för håligheter, mikroporer och skevning (Konstruktionstipsens 10 i topp 

2002). I det här stadiet av konstruktion av knutpunkterna har dock ingen hänsyn tagits till 

ingötsplacering samt släppvinklar. Nödvändiga radier och avrundningar för tillverkning är 

inte heller gjorda på knutpunkterna i det här stadiet. 

De båda plastknutpunkterna bestod av halvor som man delade på, sedan lades stagen på 

plats, och efteråt spändes halvorna ihop så stagen drogs fast med klämkraft. Det fanns 
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flänsar på knutpunkterna som det bultades i, för att klämma ihop halvorna. Dessa flänsar var 

förstärkta med ribbor så de inte skulle vika sig när bultarna drogs åt. För att förstärka 

knutpunkterna invändigt så fanns även ribbor där. Eftersom trä är ett levande material och 

förändras vid t.ex. skiftningar i luftfuktigheten, monteras flänsarna med fjäderbrickor som då 

kompenserar för ändringar på diametern i träet. För att ytterligare bli försäkrad om att 

stagen sitter fast, finns små rillor på ytan där träet ligger an mot knutpunkterna. Detta ökar 

säkerheten för att träet verkligen inte skall glida ur knutpunkten. 

Vid fuktig väderlek kan hela stativet bli blött. Om trä står för länge i fuktig miljö ruttnar det. 

För att förhindra detta gjordes dräneringshål i de båda plastknutpunkterna så att vatten kan 

ta sig ut och torr luft in för att ventilera. 

Bakre knutpunkt 

Den bakre knutpunkten, se Figur 32, håller egentligen ihop hela stativet. Den består av tre 

delar, en bakre del och halvor som läggs i för att klämma fast stagen. 

  

Figur 32 - Visualisering av bakre knutpunkten, ihopmonterad 

På de ställen det skall bultas i mittdelen gjordes försänkningar anpassade för bultskallar så 

man inte skall behöva mothåll vid montage, se Figur 33. Detta sparar in tid och verktyg vid 

montage av solparken. På de ställen det skall bultas finns naturligtvis hål, dessa hål 

förstärktes med en cylinder som i sin tur förstärktes med ribbor. För att fästa knutpunkten i 

markfästet finns tre hål där bultar ska monteras. De monteras i sin tur i en vinkel, men mer 

om detta senare i detta avsnitt. 



[32] 

 

  

Figur 33 – Visualisering av baksidan/undersida på de separata delarna i bakre knutpunkten 

Kombinationsknutpunkten 

Kombinationsknutpunkten är monterad längst fram eller högst upp på stativet. Dess uppgift 

är att knyta samman ett markfäste, två stag samt den horisontella tvärbalken. Vid montage 

högst upp på stativet används inte möjligheten att fästa markfästet.  

Även kombinationsknutpunkten består av två delar som är tänkta att klämma fast de båda 

stagen samt den horisontella tvärbalken. När de båda halvorna dras ihop kläms stagen fast. 

Om den horisontella balken är monterad i kombinationsknutpunkten kläms även den fast, se 

Figur 34. Balken kläms fast av halvorna och hålls ner av linjalen som ligger monterad över 

knutpunkten. 

  

Figur 34 - Visualisering av kombinationsknutpunkten, ihopmonterad 

Det finns hål för montage av linjalknutpunkten i kombinationsknutpunkten, se Figur 35. 

Skarven för de horisontella tvärbalkarna ligger i mitten på knutpunkten, där hjälper linjalen 

till att hålla det hela på plats. Längden på skåran för den horisontella balken är lång och har 

rillor för att bra och säkert kunna klämma fast balken. 
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Figur 35 - Visualisering av undersidan på de separata delarna i kombinationsknutpunkten 

Linjalknutpunkt 

Linjalen är den del av stativet som solpanelerna skall monteras på. Det sitter en linjal per 

meter stativ (eftersom solpanelerna är ca en meter breda). För att låsa linjalen i längsled 

görs två urtag i linjalen, se Figur 36, taget från skarven jigged edge lap enligt Noll (2002). 

 

Figur 36 - Principskiss över linjalen med urtag för tvärbalkar 

För att fästa linjalen i höjdled och låsa fast den helt används som tidigare nämnts en klämma 

i metall. Denna klämma är en böjd metallstång med gängade ändar. En platta med två hål i 

används som en stor bricka, allt detta monteras fast med två muttrar, se Figur 37. Mellan 

brickan och muttrarna bör det inte vara vanliga brickor, utan istället vara fjäderbrickor, som 

kompenserar för eventuella dimensionsförändringar i stativets trädetaljer. 

 

Figur 37 - Linjalknutpunkten 
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I kombinationsknutpunkten finns två vinklade hål som denna klämma passar i, se Figur 38. 

Det gör att linjalens läge bestäms i sidled direkt. I och med att det bara sitter en 

kombinationsknutpunkt var tredje meter så är det bara var tredje linjal som kan monteras på 

en knutpunkt. De andra linjalerna sidledsläge bestäms genom en fixtur i form av en pinne 

eller liknande i rätt längd. Vid montage i en knutpunkt så behövs inte brickan med två hål 

utan knutpunkten används som bricka. 

 

Figur 38 - Hål för linjalknutpunkten i kombinationsknutpunkten 

Fördelen med denna klämma är att det är en väldigt enkel lösning, och vid montage slipper 

man alla former av mothåll. Alltså i och med det väldigt lättmonterat. Nackdel med denna 

lösning är att man behöver bearbeta varje linjal, detta kostar pengar och samtidigt ökar 

risken för att träet ruttnar i och med att man frilägger ändträ. 

3.5.1 Hållfasthet 

Vid beräkning av hållfastheten för knutpunkterna användes finita elementmetoden för att 

kontrollera om knutpunkterna kommer att hålla. För att ge en rättvisare bild av resultatet 

ritades förenklingar av modellerna upp i CAD-programmet. Detta för att det var 

intressantare att se helhetsbilden utan alla små detaljer. Om knutpunken höll vid en 

förenklad teoretisk modell så kommer den att hålla ännu bättre vid påläggning av material 

för att öka funktionaliteten. Den förenklade modellen var på grund av begränsningar i 

mjukvaran modulerad som en solid komponent istället för flera separata. 

Randvillkoren lades på som linjer i botten på den förenklade knutpunkten. Linjernas längd 

och läge anpassades för att på godtagbart sätt motsvara det skruvförband som sedan kom 

att hålla fast knutpunkten. I och med att randvillkoren lades på som en linje kommer 

spänningskoncentrationer, singulariteter, att uppstå där. Dessa koncentrationer bortsågs det 

ifrån då de inte kommer finnas på den färdiga modellen. 
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De krafter som lades på motsvarade de krafter som stagen genererade vid den maximalt 

tillåtna vinden respektive snön. Krafterna lades på inuti rören på båda knutpunkterna och på 

kombinationsknuten lades en kraft på vinkelrätt mot ytan som horisontalbalken tangerade.  

I Pro Engineers Mechanica-modul är det standardmaterialet Nylon som används. De 

materialdata som Pro Engineer använder sig av för Nylon är: 

 Elasticitetsmodul – 4 GPa 

 Poissons tal – 0.4 

Bakre knutpunkt 

Som tidigare nämnts så bortsågs det i alla FEM-beräkningar från eventuella singulariteter. 

Alla FEM-figurer visas med 10 % deformation. 

Vid vind framifrån var den största uppmätta spänningen, ca 45 MPa, vid den röda pilen, se 

Figur 39. I den förenklade modellen fanns ett hål där spänningen är som störst, detta hål 

saknades i den fullständiga knutpunkten. Alltså blir spänningen vara mindre i den 

fullständiga knutpunkten. Den maximala förskjutningen uppmättes till 4,6 mm längst upp på 

knutpunkten. 

 

Figur 39 - Hållfasthet, bakre knutpunkten, vind framifrån, till vänster spänning och till höger förskjutning 

 

När det blåser bakifrån blev den maximala spänningen 57 MPa, vid den röda pilen, se Figur 

40. Den maximala förskjutningen är 4 mm. Man såg på knutpunkten att den cirkulära formen 

på rören deformerades och blev mera oval, detta kommer dock inte att hända när rören är 

fyllda med trästag. 
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Figur 40 - Hållfasthet, bakre knutpunkten, vind bakifrån, till vänster spänning och till höger förskjutning 

Vid maximal snölast utsattes bakre knutpunkten för en maximal spänning på 48 MPa, vid 

bakkanten på knutpunkten, där röd pil pekar, se Figur 41. Maximala förskjutningen blir 3,4 

mm. Även här drog rören ihop sig och ville bilda en mer oval form. 

 

Figur 41 - Hållfasthet, bakre knutpunkten, snölast, till vänster spänning och till höger förskjutning 

För sammanfattning över spänningar och förskjutningar i den bakre knutpunkten, se Tabell 

11. 

Tabell 11 - Sammanfattning över bakre knutpunkten 

Bakre Knutpunkt Vind framifrån Vind bakifrån Snölast 

Spänning [MPa] 45 57 48 

Förskjutning [mm] 4,6 4 3,4 
 

För komplettreande bildsamling och mera detaljerade bilder, se bilaga 3. 
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Kombinationsknutpunkten 

Vid vind framifrån, var den högsta uppmätta spänningen ca 30 MPa. Denna återfanns precis 

bakom korsningen mellan rören, vid röd pil, se Figur 42. Den största förskjutningen på 

knutpunkten sågs längs ut på röret, 2,8 mm. 

 

Figur 42 - Hållfasthet, kombinationsknutpunkten, vind framifrån, till vänster spänning och till höger förskjutning 

Vid vind bakifrån visades den maximala spänningen bli ca 35 MPa, på samma ställe som vid 

vind framifrån (röd pil), se Figur 43. Även här är förskjutningen är 2,8 mm och med likartad 

karaktär som vid vind framifrån. 

 

Figur 43 - Hållfasthet, kombinationsknutpunkten, vind bakifrån, till vänster spänning och till höger förskjutning 
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Vid maximalt tillåten snölast var den högsta uppmätta spänningen ca 37 MPa, denna gång 

vid en av förstärkningsribborna, (röd pil), se Figur 44. Den största förskjutningen var 2,5 mm, 

längst ut i hörnen på den förenklade modellen. Om man studerade den fullständiga 

knutpunkten såg man att vid den maximala förskjutningen fanns extra material, som kom att 

öka styvheten just där. 

 

Figur 44 - Hållfasthet, kombinationsknutpunkten, snölast, till vänster spänning och till höger förskjutning 

För sammanfattning över spänningar och förskjutningar i kombinationsknutpunkten, se 

Tabell 12. 

Tabell 12 - Sammanfattning över kombinationsknutpunkten 

Kombinationsknutpunkt Vind framifrån Vind bakifrån Snölast 

Spänning [MPa] 30 35 37 

Förskjutning [mm] 2,8 2,8 2,5 

 

För kompletterande bildsamling och mera detaljerade bilder, se bilaga 3. 

3.5.2 Fäste mellan knutpunkter och markfäste 

Fäste mellan knutpunkter och det som var fastsatt i marken gjordes i form av ett vinkeljärn. 

Vinkeljärnets vertikala del bultades fast i markfästet, och knutpunkten bultades fast i den 

horisontella. 

Knutpunkterna har tre hål där bult monterades, och som sedan fäste i vinkeljärnet. Den 

horisontella delen av vinkeljärnet var det urtaget spår i, för bultarna. Detta kompenserade 

för eventuella vinkelfel vid montage av markfästena. Detta skulle underlätta monteringen. 
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3.6 Materialval 

3.6.1 Knutpunkt 

Material sållades bort för det skulle formsprutas, materialet skulle ha en ganska hög 

sträckgräns samt ha ett lågt pris. Sträckgränsen skulle vara högre än 150 MPa och priset 

lägre än 35 sek/kg. Detta ställdes upp i en graf med priset på Y-axeln och sträckgränsen på X-

axeln, se Figur 45. Valet föll på det material med lägst fiberinnehåll som ändå hade hög 

sträckgräns. Lågt fiberinnehåll har fördelen att det sliter mindre på formsprutningsverktygen 

samt att det är lättare att formspruta. 

 

Figur 45 - Graf över materialval till knutpunkterna 

Det material som visade sig var lämpligt att använda till knutpunkten var: 

 PA 66 gf30 

PA är förkortningen för polyamid, som man vardagligt brukar referera till som Nylon. PA66 är 

en variant av PA som är vanlig att använda vid formsprutning av bland annat 

maskinkomponenter. Polyamid 66, armerad med 30 % glasfiber är ytterligare förstärkt med 

glasfiber för att öka styrkan i plasten. Vanliga handelsnamn är bland annat Ultramid (BASF) 

samt Zytel (DuPont). 

PA66 gf30 Torr Fuktig 

E-modul [GPa] 10 7,2 

Sträckgräns [MPa] 190 130 
 

(Product Information Ultramid A3WG6 (PA66-GF30) 2005; CES EduPack 2011) 
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För exempel på formgjutna detaljer i PA66 gf30, se Figur 46. 

 

Figur 46 - Exempel på gjutgods av PA66 gf30 

För mera detaljerad materialdata från BASF, se Bilaga 4. 

3.6.2 Stativ 

Dessa värden togs ur Ashby (2011) och användes vid bestämning av material till trädelarna i 

stativet. 

 Böjning, styvhet E1/2/p 

 Böjning, styrka σf
2/3/p 

 Kompression, knäckning E1/2/p 

 Kompression, σf/p 

Valde att endast söka på trä, sållade även bort tropiska träslag samt kompositer som t.ex. 

plywood. För att göra en rimligare och mer rättvist urval valdes det även att ha med en 

prisfaktor i nämnaren på meritvärdet. 

För böjning visade sig, i rangordning, dessa vara bäst: Ädelgran, gran, redwood, cottonwood 

samt fura. För kompression visade sig, i rangordning, dessa vara bäst: Ädelgran, gran, 

redwood, cottonwood samt fura., se Figur 47. Enligt denna metod så är det samma 

rangordning bland materialen oavsett om man belastar det med tryck eller böjning. Denna 

rangordning tog inte hänsyn till livslängd när det gäller fukt, vridning eller krympning. 
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Figur 47 – Skärmdumpar från CES EduPack (2011), till vänster böjning och till höger kompression 

Det som sågs av de två olika körningarna var att de var väldigt lika, alltså kunde slutsats dras 

att när det gäller hållfasthetsdata spelade det inte så stor roll vilket träslag som valdes. 

Ädelgran skulle vara ett möjligt materialval, men det valdes bort eftersom det inte naturligt 

växer i norden. Transport av trä var inte motiverbart när det fanns bra substitut som växer 

närmare. Samma sak gällde redwooden som med ädelgranen, den växte inte här i närheten. 

Redwood växte endast i Nordamerika samt Asien. Cottonwood växte också endast i 

Nordamerika. 

De två återstående träslagsalternativen var alltså gran och fura. 

Det kan även vara värt att titta närmare på al, ask, lärk, sibirisk lärk samt Accoya (Accoya 

Data Sheet 2011) för deras goda rötegenskaper. 
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3.7 Materiallista 

Materiallistan avser ett 12 meter långt stativ, anpassat för 24 solpaneler, Tabell 13. 

Tabell 13- Materiallista 

Materiallista 
Artikel Dimension Antal Längd Kommentar 

Rundstav i trä till stag  60 mm 16 
2060 
mm   

Rektangulär träprofil till horisontalbalkar 45x95 mm 8 
3000 
mm   

Rektangulär träprofil till linjaler 45x95 mm 13 
2455 
mm Med urtag för horisontalbalkar 

Solpaneler 
1600x990 

mm 24   ca 5 kW 

Bakre knutpunkt   4   3 delar 

Kombinationsknutpunkt   10   2 delar 

Klämma till linjal   26   Enligt ritning Klamma 

Bricka   16   Enligt ritning Platta 

Sexkantflänsskruv M10 M10 124 25 mm   

Sexkantsskruv M10 M10 60 90 mm   

Fjäderbricka  10,2 mm 184     

Sexkantsmutter lås M10 M10 236   Till både knutpunkter och klämmor 
 

3.8 Tillverknings och monteringsunderlag 

Ritningar gjordes med hjälp av Pro Engineers ritningsmodul (Pro Engineer 2009). Alla 

knutpunktsdetaljer gjordes det tillverkningsunderlag till. Eftersom tillverkning var beroende 

av CAD-filerna för tillverkning av verktyg och senare knutpunkten, var endast funktionsmått 

och dimensionsmått utsatt. Endast ritning på linjalen av trädetaljerna eftersom det var den 

enda trädetaljen som ska bearbetas. För tillverkning av de andra trädetaljerna duger 

materiallistan. Totalt gjordes fem ritningar. För komplett ritningsunderlag, se bilaga 5. 

För att veta vart markfästens skall placeras måste man ha en pålningskarta. I och med att det 

inte beräknas vilken typ av markfäste som ska används så tas inte hänsyn till det i 

pålningskartan, den markerar alltså bara placeringen av pålarna. För pålningskarta se bilaga 

6. 

Monteringsanvisningar finns gjorda som en steg för steg-lista i nio steg. För kompletta 

monteringsanvisningar, se bilaga 7. 
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3.9 Jämförelse med annat stativ 

I detta avsnitt jämförs det i examensarbetet utvecklade stativet med andra på marknaden 

tillgängliga stativ. Alla stativ som examensarbetets jämförs med har 2 porträttorienterade 

panelrader på höjden. All data där längden på stativet spelar roll är längden 12 m, detta 

motsvarar 24 stycken solpaneler. 

3.9.1 Presentation av jämförelsestativ 

Här presenteras de andra stativen det skall jämföras med. 

Solkraft Mounting System G2 

Tillverkat av norska Solkraft Mounting Systems. Stativet är ett stativ med ett benpar och ett 

förstärkningsstag i järn som fäster mot en balk, också i järn, som ligger vinkelrätt mot 

solinstrålningen. Mot denna är horisontella balkar i aluminium monterade som i sin tur 

solpanelerna sitter på, se Figur 48. (Solkraft Mounting System SMS G2) 

 

Figur 48 - Solkraft Mounting System G2 

KaU G66 

Ett stativ utvecklat på Karlstads Universitet, i kursen integrerad produktutveckling ht 2011, 

åt Solkraft Mounting Systems. Det är gjort i trä, med två benpar. Benen pålas ner i marken 

och är tillverkade av järn. Det är uppbyggt på takstolsliknande sektioner som monters ihop 

med horisontella balkar som panelerna fästs på, se Figur 49 (Carlsson et al. 2012) 

 

Figur 49 - KaU G66 
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Schletter FS System 

Ganska liknande system som Solkraft Mounting Systems G2. En balk pålas ner i marken, och 

mot balken sitter ett förstärkningsstag i aluminium som fäster mot en balk, också i 

aluminium, som ligger vinkelrätt mot solinstrålningen. Mot denna är horisontella balkar i 

aluminium monterade som i sin tur solpanelerna sitter på, se Figur 50. (FS System Product 

Sheet 2011) 

  

Figur 50 - Schletter FS System 

3.9.2 Jämförelse  

Jämförelsen gick till som det presenteras i genomförandedelen, se 2.10. För 

jämförelsetabellerna, se Tabell 14 och 15. 

Tabell 14 - Jämförelse storheter 

Jämförelse mellan stativ Solkraft 
G2 

G66 Schletter FS Trä 
Egenskap enhet 

Ungefärlig materialkostnad sek 3450 3900 4400 4000 

Livslängd* år 35 20 50 30 

Monterbarhet* 
skala 1-

5 5 2 3 4 

Antal komponenter* 
skala 1-

5 5 2 3 3 

Tillverkningsbarhet* 
skala 1-

5 4 4 4 4 

Utseende* 
skala 1-

5 3 4 5 4 

CO2-utsläpp vid tillverkning kg 1550 616 2300 654 

Energiåtgång vid tillverkning MJ 25300 7600 39100 8750 

Återvunnen energi vid deponering MJ 47 97 49 66 

* - subjektiv bedömning 
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Tabell 15 - Jämförelse rangordning 

Jämförelse mellan stativ Solkraft 
G2 

G66 Schletter FS Trä 
Egenskap enhet 

Ungefärlig materialkostnad sek 1 2 4 3 

Livslängd år 2 4 1 3 

Monterbarhet 
skala 1-

5 1 4 3 2 

Antal komponenter 
skala 1-

5 1 4 2 2 

Tillverkningsbarhet 
skala 1-

5 1 1 1 1 

Utseende 
skala 1-

5 4 2 1 2 

CO2-utsläpp vid tillverkning kg 3 1 4 2 

Energiåtgång vid tillverkning MJ 3 1 4 2 

Återvunnen energi vid deponering MJ 4 1 3 2 

Summa 20 20 23 19 

Rank 2 2 4 1 

 

Utav jämförelsen fås att detta arbetets trästativ blev rankat bäst, delad andraplats blev 

Solkraft G2 och KaU G66. Sist blev Schletter FS. 
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4. Diskussion 

Laster 

Kravet på en vindlast på 42 m/s är högt. Stativet klarar det, och har dessutom en 

säkerhetsmarginal på det, men det blåser i princip aldrig så mycket, då är en solcellspark ofta 

är placerad så att den omges av träd, som då reducerar vindhastigheten. Om solparken skall 

stå i kust- eller fjällmiljö, dvs. väldigt oskyddat är dock kravet på maximal vindhastighet 

relevant. Vad gäller snölasten verkar det rimligt med så mycket snö. 

Konceptval av knutpunkt 

Vi konceptvalet användes Pughs relativa beslutsmatris, se Tabell 2. Resultatet av den blev 

väldigt jämt. Det valda konceptet vann med bara ett poäng över de andra två, vilket är 

väldigt lite marginal. Det finns andra konceptvalsmetoder som kunde ha använts för att göra 

en kompleterande bedömning. Tyvärr så blev  ingen vidare undersökning gjord på grund av 

tidsbrist, och i samråd med uppdragsgivaren togs beslutet att gå vidare med plastkonceptet 

för att komma vidare med projektet. 

En stor fördel med konceptvalet är att metall valdes bort. Om det är så att någon tänker 

bygga detta stativ av impregnerat trä, så blir det ingen kemisk reaktion mellan 

impregneringen och metallen, då plasten inte reagerar på samma sätt. 

Helhetskonceptet 

Bedömningen av helhetskonceptet är att det är en bra lösning. Det är i grund och botten en 

stabil fackverkskonstruktion. Detta verifieras med Figur 8 och Figur 9 som visar dels olika 

former på fackverkskonstruktioner och ett exempel på en väldigt liknande konstruktion i trä. 

Problemet som finns är att vissa detaljer på stativet är böjbelastade, men det är bra löst i 

och med tillräcklig dimensionering av de detaljerna. Komponenterna samarbetar på ett 

tillfredställande sätt, vilket syns i FEM-figurerna, Figur 27 – 29. De böjbelastade detaljerna 

böjer jämt och fint, vilket är resultatet av en välkonstruerad konstruktion. Vid FEM-

analyserna över hela stativet blir den högsta spänningen ca 4 MPa, vilket är väldigt lågt. Jag 

har dock gått igenom analysen flera gånger och har dessutom tagit hjälp av lärare, och inga 

felaktigheter hittas. 

Knutpunkter 

Knutpunkterna blev i stora drag väldigt lyckade. Dock återstår en del arbete med dem innan 

de är redo för produktion. De fick en lagom säkerhetsfaktor, vilket visades i FEM-analyserna. 

Säkerhetsfaktorn låg på mellan dryga 2 till 5 beroende på vilket belastningsfall och 

knutpunkt. Det är en lagom faktor. Dock är vissa delar på knutpunkterna 

överdimensionerade. Man skulle kunna göra smartare kraftvägar för att materialoptimera 

dem ytterligare. I det stadiet knutpunkterna befinner sig i nu är radier och avrundningar inte 

gjorda, vilket borde öka spänningskoncentrationerna. När radier och avrundningar görs bör 

material kunna sparas in. Inga släppvinklar är heller gjorda på knutpunkterna vilket måste 

göras innan de går att sätta i produktion. 
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I nuläget när stativet skall beräknas vet man inte hur mycket kraft som varje enskild punkt 

tar upp, (Punkt A & C i Figur 20), så beräkningarna görs ifrån att värsta fallet antas (Ekvation 

(10)). För att beräkningarna skall bli entydiga bör knutpunkterna konstrueras så att den ena 

punkten blir fritt lagrad. Det bästa hade varit och ha den bakre knutpunkten fritt lagrad i det 

horisontella planet, för då hade kraften minskat (Ekvation (11)). I den bakre knutpunkten 

syns från FEM-analyserna att den gärna vill dra ihop sig vid vissa belastningar. Detta 

fenomen kommer inte att uppkomma när rören är fyllda med trästag, som de är vid färdigt 

montage. 

När trä ändras i fuktighet sväller eller krymper trät. Detta är det taget hänsyn till vid 

konstruktion av knutpunkterna och de är utrustade med rillor och fjäderbrickor som 

säkerhet. Men det är inte beräknat hur mycket träet krymper, och om då träet kommer att 

sitta fast. Intuitivt tror jag, och är ganska säker, men det går inte att veta säkert utan att 

vidare undersökning görs. 

Det fina med knutpunkterna är enkelheten vid montage. På montageplatsen kommer det 

finnas många delar, men många identiska. Stativet är monteringsvänligt, så länge man följer 

steg-för-steg-listan. 

Stag 

Alla stag är på alla CAD-bilder rundsvarvade. Det behöver dom inte vara. Det räcker om de 

har ett cirkulär tvärsnitt ute i ändarna där knutpunkterna sitter. Mellan knutpunkerna kan 

valfritt tvärsnitt användas. Detta kan vara bra att tänka på då helsvarvade stag bör vara 

dyrare än bara ändsvarvade i och med större bearbetning. 

Materialval 

PA66 gf30 var materialet som valdes till knutpunkterna. Anledningen till valet var att det var 

ett vanligt material vid formsprutning och har höga hållfasthetsvärden i förhållande till 

fibermängden. Ett litet frågetecken om materialets lämplighet finns då materialet inte är helt 

resistent mot vatten. Vid väta suger plasten en liten mängd vatten, vilket kan påverka 

rötbeständigheten hos träet. Plasten är även måttligt tålig för UV-strålning, vilket kanske inte 

är ett problem, men bör ändå nämnas. Knutpunkterna är ju trots allt i skugga bakom 

panelerna största delen av tiden. 

Materialvalet av träslag har tyvärr inte varit så omfattande som önskat. Anledningen till den 

begränsade omfattningen på undersökningen var i huvudsak tidsbrist. Vid fortsatt arbete 

med stativet är det en av bitarna som borde undersökas mera. Vad gäller hållfasthetsdata på 

olika träslag så skiljer de sig förvånansvärt lite. Det som borde undersökas mera och 

jämföras är de olika träslagens rötbeständighet, dimensions- och formändring vid skiftande 

väderlek samt tillgänglighet på träslagen. Vid min jämförelse har störst hänsyn tagits till 

mekanisk hållfasthet samt tillgänglighet. Det ger en hyfsad bild men ger inte hela sanningen. 

I kapitel 3.6.2 finns förslag på olika träslag som kan vara värt att undersöka vidare. 
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Jämförelse 

Resultatet på jämförelsen kan verka manipulerad i och med att ”rätt” stativ vann. Just det 

ifrågasätter jag inte eftersom det var det resultatet som kom ut ur jämförelsen. Det som 

man däremot kan vara skeptisk mot är indatan i jämförelsematrisen, se Tabell 14. Vissa av 

egenskaperna är som tidigare nämnt uppskattade, och kan vara fel. Det kan ju även vara så 

att jag omedvetet favoriserar mitt stativ och tror det är bättre än vad det egentligen är, men 

jag försökte vara så opartisk det gick. Om man studerar tabellen så var inte stativet bäst på 

någon egenskap, men det befann sig i toppen av alla jämförelser. Stativet är alltså inte bäst 

på någonting, men ganska bra på allt. 

Det som också kan sägas är att resultatet är väldigt jämnt mellan stativen. Utifrån det anser 

jag att den ändå borde vara ganska rättvis, eftersom inget stativ blev helt sist eller något 

vann överlägset. 

Matrismetoden kan också diskuteras. Ingen viktning av egenskaperna har gjorts, vilket det 

kanske borde vara. Egenskaperna är trots allt inte lika viktiga. Detta hade kanske ändrat 

resultatet.  

Men det viktigaste som går att läsa ut av jämförelsen är att det går att konkurrera med 

materialkostnaden i jämförelse med metallstativ, och framförallt så görs en stor miljövinst 

att bygga i trä! 

Konkurrenskraft 

En viktig egenskap som stativet har är att många komponener är standarddelar. Skall man 

bygga en sån här park behöver man bara köpa knutpunkter och paneler. Resterande detaljer 

går att köpa på närmaste brädgård och järnhandel. 

Förslag till vidare arbete 

Vid vidare arbete med detta projekt föreslås följande områden vara intressanta och 

nödvändiga att undersöka: 

 Hur stora dimensionsförändringar har trä, både krympning och svällning 

 Hur åldringsbeständig är plasten 

 Hur lång är livslängden på hela stativet 

 Hur mycket kostar ett stativ  

 Hur monteras solpanelerna på ett effektivt sätt 

 Hur bra är de valda materialen 

 Testing och provning av knutpunkter 

 Prototyp för verifikation av montering 
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5. Slutsats 
Är syftet uppnått? Går det att konkurrera med ett trästativ och ger det någon miljövinst? Jag 

måste säga att slutsatsen måste vara att båda syftena är uppnådda. Det går att konkurrera 

och det blir en miljövinst! 

Är målsättningarna uppnådda? Första målet var att förbättra stativet så långt som möjligt. 

Det är gjort till stor del. Det skulle gå att förbättra det ännu mera, men mycket gjort inom 

arbetets ramar. Vad gäller dimensionering av alla ingående komponenter så är det gjort. 

Materialval är gjort för alla komponenter, även om undersökningen av trädetaljerna skulle 

kunna vara mer omfattande. En jämförelse är gjord som också hade ett väldigt bra 

slutresultat. Tillverkningsunderlag är gjort för alla detaljer där det är motiverat. En 

målsättning var att en prototyp skulle byggas. Ingen prototyp kommer att bli tillverkad under 

examensarbetets tid, men kommer troligtvis att byggas en senare av uppdragsgivaren. Trots 

avvikelserna kan det sägas att i stora drag är målsättningarna uppfyllda! 

Vad gäller materialvalet av träslag, kan utav vad som är undersökt i rapporten slutsatsen 

dras att man tar det trä som finns tillgängligt. 

Som slutord kan sägas att detta stativ är värt att fortsätta arbeta med och undersökas vidare 

för en eventuell framtida lansering. 
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Handledare Anders Wickberg allmän hjälp och handledning. 

Uppdragsgivare Lennart Olsson för att jag fick möjlighet att göra examensarbetet och stöd 

genom hela projektet. 
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Lasse Jacobsson för handledning med CAD och FEM. 

Hasse Johansson för handledning med handboksberäkningarna. 

Även ett stort tack till kurskamraterna Eugen Löfman, Thomas Carlsson, Martin Gustavsson, 

Torleif Hedberg och Ida Montan för vägledning och inspiration. 
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Bilagor 
Här presenteras de bilagor som det hänvisats till i texten. De är: 

Bilaga 1 Projektplan 

Bilaga 2 Kravspecifikationer 

Bilaga 3 FEM 

Bilaga 4 Materialdata 

Bilaga 5 Tillverkningsunderlag 

Bilaga 6 Pålningskarta 

Bilaga 7 Monteringsanvisningar 
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Bilaga 1 - Projektplan 

Bakgrund 

I kursen integrerad produktutveckling så byggdes två stycken stativ till solcellsmoduler av 

studenter. Genom detta så tipsade Magnus Nilsson, verksamhetsansvarig på Glava Energy 

Center, Lennart Olsson som då hade ett koncept på ett stativ, att han kanske kunde få någon 

student som ville göra examensarbete genom att utveckla detta koncept. Uppdragsgivare är 

för examensarbetet är alltså Lennart Olsson. Stativet som fortfarande är på konceptstadiet 

är tänkt att vara byggt i så mycket som möjligt obehandlat naturmaterial. För att kunna 

konkurrera med ett nytt stativ måste det kostnadsoptimeras, vara snabbt att montera, 

tillverkningsbart samt ha en lång livslängd. 

Mål 

Skallkrav: 

 Skall ha en livslängd på minst 25 år 

 Skall klara en snölast på 1,4 kN/m2 

 Skall klara en vindstyrka på 42 m/s, både framifrån och bakifrån 

Även detta skall ingå i projektet. 

 Förbättra konceptstället så långt som möjligt 

 Dimensionering av alla ingående komponenter 

 Titta på materialvalet, vilka material är lämpliga 

 Göra en preliminär kostnadskalkyl 

 Jämföra med befintlig eller ny ställning 

 Helst en prototyp 

Projektet skall vara helt klart innan slutredovisningen 31/5-12. 

Organisation 

Examensjobbare Erik Åberg  073- @hotmail.com 

Uppdragsgivare Lennart Olsson 076- @gmail.com 

Handledare  Anders Wickberg 054- @kau.se 

Examinator  Nils Hallbäck  054- @kau.se 

Sakkunnig  Magnus Nilsson 070- @aanc.se 

 



 
 

2 

Tidsplan 

Vecka Projektprocess Deadline 

4 Projektplan samt kapitel 1   

5                            06-feb 

6 Uppstartsmöte 07-feb 

7 Metodval/förstudie/kravspec   

8 Materialval   

9 
Förbättringsarbete/dimensionering av 
konceptet   

10                              

11 Kostnadskalkyl/materiallista   

12 ppp till deltidsseminarium   

13 Deltidsseminarium 27-mar 

14 Jämförelse med annan ställning   

15                              

16 Tillverkningsunderlag/prototyp   

17 Verifiering/förbättringsförslag   

18 Målsättning exjobb klart   

19 Utkast rapport klar deadline 10-maj 

20     

21     

22 Slutredovisning 31-maj 

 

Kommentarer till tidsplan och resursplan 

Försöker komprimera ihop tidsplanen så att mycket skall göras i början på projektet. Då finns 

mycket tid åt att finjustera rapporten och slutredovisningen. Rapporten skrivs kontinuerligt 

under hela projektets gång. 

Riskbedömning 

 
Dokumenthantering 

Alla filer sparas på hemkatalogen H: på universitetets server, backup körs på It´s learning. 



 
 

1 

Bilaga 2 - Kravspecifikation knutpunker 

Konstruktion och optimering av solcellsstativ i obehandlat naturmaterial 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik vt-12 

Erik Åberg 

Skallkrav 

 Ha en livslängd i minst 25 år 

 Klara en snölast på 1,4 kN/m2 

 Klara en vindstyrka på 42 m/s, både framifrån och bakifrån 

Börkrav 

 Ha så god ventilation som möjligt för att motverka röta 

 Momentfri 

 Vara enkel att tillverka 

 Vara enkel att montera 

 Miljövänligt material 

 Korrosionsfri 

 Billig 

 Få komponenter 

 Estetiskt tilltalande 
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Knutpunkter bedömning utifrån kriterier med poäng 1-5 varav 5 är bäst 

Urvalskriterier Variant 1 Variant 2       

Lågt pris           

Enkel montering           

Påverkar risk för röta           

Robust konstruktion           

Få detaljer           

Universell knut           

Tålig för nötning           

Genererar kondens           

Justerbar i axiell led           

Justerbar vinkel           

            

 

Variant 1 – Inborrad pinnbult 

Variant 2 – Bockad plåt med rörklämma 

Variant 3 – Klamma i formsprutad armerad plast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare Lennart Olsson      mobil  076-       email   @gmail.com 
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Bilaga 3 - FEM-bilder 

 

Figur 1 - Bild på stativ innan FEM, här med vind pålagd bakifrån 
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Figur 2 - Hållfasthet på hela stativet; vind framifrån, till vänster spänning och till höger utböjning 
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Figur 3 - Hållfasthet på hela stativet; vind bakifrån, till vänster spänning och till höger utböjning 
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Figur 4 - Hållfasthet på hela stativet; snölast, till vänster spänning och till höger utböjning 
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Figur 5 - Hållfasthet, bakre knutpunkten, vind framifrån, till vänster spänning och till höger förskjutning 
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Figur 6 - Hållfasthet, bakre knutpunkten, vind bakifrån, till vänster spänning och till höger förskjutning 
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Figur 7 - Hållfasthet, bakre knutpunkten, snölast, till vänster spänning och till höger förskjutning 
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Figur 8 - Hållfasthet, kombinationsknutpunkten, vind framifrån, till vänster spänning och till höger förskjutning 
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Figur 9 - Hållfasthet, kombinationsknutpunkten, vind bakifrån, till vänster spänning och till höger förskjutning 
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Figur 10 - Hållfasthet, kombinationsknutpunkten, snölast, till vänster spänning och till höger förskjutning 
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Bilaga 4 - Materialdata polyamid 
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Bilaga 5 - Tillverkningsritningar 

Eftersom alla formsprutade detaljer är beroende av som CAD-fil vid tillverkning av verktyg är 

endast de viktigaste måtten utsatta på ritningen. 
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Bilaga 6 - Pa lningskarta 

På pålningskartan är pålarna utmärkt som I-balkar. I och med det behöver det inte betyda att 

det är det som skall användas. Fram på stativet är nedåt på kartan. 
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Bilaga 7 - Monteringsanvisning 

Vid start av montage är redan pålarna nerslagna i marken. 

 

Steg 1. 

Montera knutpunkter på balkar. 

 

 

Steg 2. 

Lägg i horisontella stag. 
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Steg 3. 

Montera knutpunkshalvorna, skruva åt löst. 

 

 

Steg 4. 

Lägg nedre horisontella tvärbalken på plats, skruva åt nedre kombinationsknutpunkten. 
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Steg 5. 

Montera vertikala stag. Skruva åt bakre knutpunkten. 

 

 

Steg 6. 

Montera övre knutpunkter. 
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Steg 7. 

Lägg den övre horisontella tvärbalken på plats, skruva åt övre kombinationsknutpunkten. 

 

 

Steg 8. 

Montera linjaler. 
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Steg 9. 

Montera solpaneler. 

 

 

 


