
 

     

 

 

 

  

Konstruktion och undersökning av 
vinklingsbar upphängning för 
solcellspaneler. 

Ett projekt i sammarbete med Sunchain Development AB 

Design and investigation of tiltable suspention for solar panels. 

A projekt in collaboration with Sunchain Development AB 

 

Mikael Johnsson 

Fakultet Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram Maskiningenjörsprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng 22,5 högskolepoäng 

Handledarens namn Lasse Jacobsson & Fredrik Lindvall 

Examinatorns namn Nils Hallbäck 

Datum 2015-05-19 



 
 

2 
 

Sammanfattning 
Detta projekt görs i sammarbete med Sunchain Development AB och Karlstads Universitet under handledning av 

Lasse Jacobsson och Fredrik Lindvall. Målet med detta projekt är att konstruera en manuellt justerbar 

solpanelsupphängning för en 20 fots ISO standardiserad sjöcontainer för att skapa en så kallad energicontainer. 

Vid skapandet av denna modul skall hänsyn tas till att konstruktionen skall vara enkelt utformad och billig att 

tillverka. Detta för att i en senare del i projektet kunna jämföra den konstruerade energicontainern med en 

befintlig på marknaden och undersöka när de båda containrarna når Break- Even.  

Till detta gjordes en förstudie som lade grund för den kravspecifikationen och de koncept som togs fram för 

projektet. Valet stod mellan ett koncept som utnyttjar speglar för att koncentrera solinstrålning, ett koncept 

som efterliknat befintliga energicontainrar och ett sista där paneler förflyttas och justeras genom flertalet hjul 

som är placerade på upphängningens undersida som tillslut blev det koncept som valdes att arbeta vidare med. 

Vidare i projektet beräknades hållfasthet för plasticering och mekanikberäkningar för hand för att ge underlag 

för de kommande dimensioneringarna.  Beräkningar kom fram till att justering med handkraft är möjlig men 

något begränsad då upphängningen under vissa omständigheter inte kan justeras vid vindhastigheter över 6 

m/s. De komponenter som valdes för att konstruera upphängningen var IPE80 balkar och diverse olika storlekar 

på plattjärn som modellerades upp i Creo Parametrics 2.0. 

Konstruktionen beräknades kosta 161 000 kr för material- och tillverkningskostnader. I detta skede upptäcktes 

att olika delar fattades i projektets konstruktion för att det totala försäljningspriset för containern skulle kunna 

beräknas och jämföras med en befintlig konkurrerande container. Därför valdes istället att gå vidare och bara 

räkna på hur mycket energi den konstruerade energicontainern kan samla in under en molnfri dag i de två fallen 

att panelerna manuellt justeras efter solen 5 gånger under en dag och att panelerna läggs platt på taket. 

Beräkningar visar att containern under en dag samlar in 75 kWh om panelerna justeras och 49 kWh om de läggs 

platt på taket. Värt att notera här är att den maximala solenergin som i teorin skulle kunna samlas under en dag 

är 76,5 kWh vilket medför att förlusten för att justera panelerna 5 gånger om dagen motsvarar knappt 2 procent 

i jämförelse med den maximala solenergin som skulle kunna ha samlats in. 

Projektet klarade inte av att svara på de frågeställningar som ställdes i projektet men gav en indikation på att 

manuellt justerbara solcellpaneler är värt att gå vidare med.  
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Abstract 
This project is made in collaboration with Sunchain Development AB and Karlstad University, supervised by Lasse 

Jacobsson and Fredrik Lindvall. The goal of this project is to construct a manually adjustable solar panel 

mounting for a 20 foot ISO standard sea container to create a so-called energy container. When creating this 

module consideration was made that the construction should be simply designed and inexpensive to 

manufacture. This is because in a later part of the project be able to compare the constructed energy container 

with an existing energy container and examine when the two containers reach breakeven. 

For this, a study was made that laid the basis for the specification and the concepts that was developed for the 

project. The choice was between a concept which uses mirrors to concentrate solar insolation, a concept that’s 

inspired by an existing energy containers and another one in which the panels are moved and adjusted by 

several wheels arranged on the suspension back that eventually was the chosen one. 

Furthermore, strength calculations and mechanics calculations were made by hand to provide a basis for the 

future dimensioning. Calculations concluded that the adjustment by hand is possible but somewhat limited 

when the suspension under certain circumstances can’t be adjusted at wind speeds of 6 m/s or higher. The 

components that were selected to construct the suspension was IPE80 beams and various different sizes of flat 

iron that was modeled in Creo Parametrics 2.0. 

The construction was estimated to cost 161 000 SEK for material and manufacturing costs. At this stage it was 

discovered that parts that weren’t included were necessary to estimate a selling price for the energy container 

to be able to compare it to an existing competitor. Therefore it was chosen to instead go ahead and just 

calculate how much energy the designed energy container can collect during a cloudless day in the two cases 

that the panels are manually adjusted after the sun 5 times a day and that the panels are placed flat on the roof. 

Calculations show that the container in one day collects 75 kWh if the panels were adjusted and 49 kWh if it laid 

flat on the roof. Worth noting is that the maximum solar energy that theoretically could be collected in one day 

is 76.5 kWh, which means that the loss to adjust the panels 5 times a day gives a loss of almost 2 percent in 

comparison with the maximum solar energy that could have been collected. 

The project wasn’t able to answer the questions that were asked in the project but gave an indication that the 

manually adjustable solar panels is worth going forward with.  
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Figur 2: Bild på en utrustad container från Clinic In A 
Can. 

1. Inledning 
Detta projekt görs i sammarbete med Niklas Nyström på företaget Sunchain Development AB och är en del av 

högskoleutbildningen för maskiningenjörer på Karlstads Universitet. Projektet innefattas i kursen examensarbete 

MSGC17 som ligger på 22,5 högskolepoäng vilket motsvarar 600 timmars arbetstid. Arbetet innefattar 

konstruktion samt beräkningar av justerbar upphängning för solcellspaneler på en 20 fots container och 

handleds från universitetets sida av Lasse Jacobsson. 

Sunchain Development AB är i skrivande stund ett mindre aktiebolag som startade den tredje november 2014. 

Företagets logotyp finner man i Figur 1. Bolaget, med sin VD Niklas Nyström i spetsen, driver idag en förstudie 

kring huruvida ett koncept rörande att skapa is från luftfuktighet och 

solenergi är realiserbart till ett rimligt pris. Idéen går ut på att man 

kombinerar en avfuktare och en ismaskin, med en eller flera 

kompressorer, och sedan driva systemet på likström med hjälp av 

solenergi från solcellspaneler. Men för att säkerställa stabil 

elförsörjning för denna ”solismaskin” är ett laddningsbart batteri tänkt att förse avfuktaren och ismaskinen med 

elektricitet och att batteriet i sin tur laddas av solpanelerna. 

Isen som blir slutprodukten av konstruktionen är tänkt att användas till kylning av matprodukter och vacciner. 

Isen kan dessutom med fördel användas vid transsport av färskvaror i form av att hålla en last på en lastbil kall 

utan något behov av något kylaggregat eller hålla mjölken kall i en plastpåse på väg hem från butiken. För att 

konceptet skall fungera kräver konstruktionen en hög absolut luftfuktighet, solenergi och en efterfrågan på 

is/kyla. Förstudier från Sunchain Development visar på att de områden som överlappas av dessa parameterar är 

främst de norra delarna av Sydamerika och centrala Afrika. Men för att driva en konstellation av detta i större 

skala faller blicken mot så kallade energicontainrar. Huvudprincipen för energicontainrar är att stommen består 

av en ISO-standardiserad sjöcontainer som modifieras med diverse utrustning, T.ex. solpaneler eller mindre 

vindkraftverk, som kan samla in energi från sin omgivning. 

Då Sunchain Development i sin vision har tänkt att 

solismaskinen skall drivas på likström från solenergi står i 

detta projekt energicontainrar med solpanelskonstellationer i 

fokus. Idag finns dessa i flertalet olika utföranden ute på 

marknaden. Bland de man finner vid sökningar på internet är 

sådana som är rena energikällor (Mobile Grid 2015) men även 

sådana som är konstruerade efter ett specifikt syfte T.ex. att 

vara en portabel sjukvårdsklinik (Clinic In A Can 2015), se  

Figur 2. Intressant för Sunchain Development bör nämnas att 

en energicontainer som är konstruerad för att skapa is i varmare klimat har tagits fram av ILK Dresden (Institut 

für Luft- und Kältetechnik [ILK Dresden] 2015).  

Paneluppspänningarna på de olika containrarna finns i olika utformningar. De vanligaste utformningarna man 

finner är att panelerna fästs direkt på containerns tak och/eller väggar eller att de monteras fast så att de kan 

ställas om till optimal solvinkel med motor eller manuellt. Till sist finns de som använder sig av en så kallad ”sun 

tracker” som med en eller flera axlar och motorer vinklar sina solpaneler direkt mot solen. Gemensamt för dessa 

mer vanliga installationer är att ingen av dem är konstruerade för att med enbart handkraft kunna följa solens 

rörelse över himlen under en dag. 

Figur 1: Sunchain Development AB logotyp 
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Ur detta väcktes en idé om att skapa en ny typ av energicontainer till den maskin Sunchain Development har för 

avsikt att utveckla. Då en människa skall stå och sköta om solismaskinen och sälja dess is finns det tidsmässigt 

utrymme för att denna person med jämna mellanrum skall gå ut och justera solpanelerna så de riktas rakt mot 

solen och då kunna samla in en högre effekt i jämförelse med att använda fasta konstellationer. Sunchain 

Development ville dock ha en indikation på om det fanns ekonomisk vinning i detta. Till detta ställde då detta 

projekt frågeställningen ”Är det i längden ekonomiskt lönsamt för kunden att köpa en något dyrare 

energicontainer som är manuellt justerbar och som kan samla upp en större mängd energi i jämförelse med att 

köpa en befintlig energicontainer som finns ute på marknaden idag om man jämför deras initialkostnad och 

energiintäckter?”. 

Detta projektets syfte var att undersöka hur kostnadseffektivt det vore för slutkunden att köpa en 

energicontainer med den konstruerade upphängningen i jämförelse med att köpa en befintlig container med 

fasta solcellspaneler. Målet var att konstruera en justerbar upphängning för solcellspaneler som är enkelt 

utformad och billig att tillverka. 

1.1 Avgränsningar 
Det som skall konstrueras under detta projekt är en manuellt justerbar 

upphängning för solcellspaneler. Konstruktionen som tas fram skall anpassas 

för montering direkt på en 20-fots container, se Figur 3. De solcellspaneler 

som skall kunna fästas i upphängningen skall ha måtten 1664 x 991 x 43 mm 

för att i praktiken kunna utrustas med 255 Wp paneler från SweModule AB 

(Nyedals Solenergi 2015). Avgränsningar görs till att enbart jämföra denna 

konstruktion med energicontainrar som använder sig av solenergi i form av 

solpaneler som energikälla då Sunchain Development vill driva sin maskin på solenergi. Detta medför att 

jämförelser med energicontainrar som drivs på vind, dieselgeneratorer samt andra alternativa energikällor 

avgränsas bort. 

Upphängningen skall konstrueras efter användning runt ekvatorn och därför görs avgränsningar från att den 

skall klara av de påfrestningar som kan förväntas komma med snö och minusgrader samt att den enbart behöver 

vara justerbar kring en axel för att kunna följa solen optimalt. 

1.2 Förstudie 
Som grund för beslutsfattning senare i projektet valdes att göra en förstudie. Detta för att kunna basera och 

styrka beslut med hjälp av fakta. Först kommer redan existerande energicontainrar från konkurrenter att 

presenteras mer i detalj. Det följs av ett avsnitt där olika befintliga lösningar för manuellt justerbara 

upphängningar för solpaneler presenteras samt även lösningar från andra områden som har löst samma 

problem men till andra applikationer T.ex. justerbara fönster.  

  

Figur 3: 20-fots container med de 
metriska måtten 6,058 x 2,438 x 2,591. 
[m] 
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1.2.1 Solpaneler  

En solpanel består av en eller flera solceller som är seriekopplade mellan varandra. I en solcell utnyttjas ett 

fenomen som kallas för den fotoelektriska effekten. Effekten beskriver förmågan hos molekylerna i material att 

lämna ifrån sig elektroner när de utsätts för ljus eller mer exakt fotoner. Material så som kisel som används för 

att kunna utnyttja denna effekt är så kallade halvledare vilket innebär att de i vissa tillstånd, på atomnivå, beter 

sig som metaller och i andra som isolatorer (National Aeronautics and Space Administration [NASA] 2015).  

De huvudsakliga beståndsdelarna i en solcell är två skivor av ett halvledande material som är separerade med ett 

avskiljande lager, se Figur 4. De två skilda halvledande lagren är joniserade åt varsitt håll, varav det lager som 

kommer i kontakt med solljus är negativt laddat. När solen skiner på det negativt laddade lagret höjs energinivån 

hos materialets valenselektroner som börjar vandra fritt mellan olika molekyler likt en metallbindning. Mellan de 

två joniserande lagren kopplas en krets. På grund av lagrens olika laddning vandrar då fria elektroner från den 

negativa sidan ner till den positiva och just denna vandring kan utnyttjas för att skapa en ström. 

Då en solpanel består av flertalet seriekopplade solceller blir anordningen känslig för skuggning, se Figur 5. Om 

en solcell i en seriekopplad solpanel blir skymd, eller som man i teorin kallar för partiell skuggning, från direkt 

solljus sjunker den totala uteffekten för panelen med 87,5 procentenheter (Sullivan 1965). Detta på grund av att 

när en solcell blir skuggad får inte valenselektronerna i den negativt laddade plattan den energi som krävs för att 

de skall kunna slita sig loss och börja vandra fritt som i en metallbindning. Detta gör att plattan tappar stora 

delar av sina elektriskt ledande egenskaper och fungerar därför mer som en isolator, vilket betyder att 

uteffekten sänks. 

Uteffekten hos en solpanel beror i huvudsak på den solinstrålning som träffar panelen. Sambandet mellan 

uteffekten och solinstrålningen är dock inte linjärt då man med en fördubblad mängd solinstrålning får ut 2,1 till 

2,15 gånger så hög uteffekt i jämförelse med 100 procent instrålning på en solcell (Baharanzi 2013). Detta beror 

på att uteffekten beror på hur stor ström och spänning som momentant kan tas ut från panelen. Strömmen som 

kommer ut följer solinstrålningen proportionerligt medan spänningen ökar med några procent. 

För att öka solinstrålningen till en solpanel krävs att solinstrålning från en större area än själva solpanelen 

koncentreras ner mot solcellerna på solpanelen. Till detta kan speglar eller andra spegelbelagda material 

Figur 5: Visar hur 
seriekopplingen går genom 
en vanlig solcellspanel. 

 

Figur 4: Beskriver elektroners vandring genom en solcell. 
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Figur 7: 40 fots container - Clinic In A Can 

användas för att reflektera ner solinstrålning mot panelen. Viktigt att tänka på vid koncentration av ljus mot 

solpaneler är att det koncentrerade ljuset behöver fördelas jämnt över solpanelens yta för att få den önskade 

effekten. Missas en solcell av ljuskoncentrationen uppstår samma effekt som vid partiell skuggning det vill säga 

att den svagaste länken bestämmer hur mycket effekt som panelen kan generera. Idag används applikationer 

med speglar till solpaneler i sateliter och nytänkande solparker. Tekniken har dock inte slagit genom.  

Själva uppspänningen av paneler sker antingen individuellt för varje panel eller att flera paneler fästs längs en 

linje och fästs i någon form av spår. Bland dessa uppspänningar finns ingen utsagd standard utan det har varit 

upp till de enskilda tillverkarna att ta fram en egen lösning. Detta medför att man ej kan förvänta sig att kunna 

köpa reservdelar till paneluppspänningen hos den närmaste järnvaruhandel om man väljer att använda sig av 

befintliga uppspänningar. 

När panelerna monteras väljer man oftast att placera dessa i något som kallas för optimal solvinkel. Den 

optimala solvinkeln är den riktning som en fast solcellspanel skall placeras i för att samla in så mycket 

solinstrålning som möjligt. Denna riktning är inte konstant utan är beroende av vilken tidpunkt på året det är och 

vart man befinner sig på jorden. Dessa vinklar har därför testats fram. Viktigt för detta projekt är att kring 

ekvatorn skall solcellspaneler placeras horisontellt relativt marken om man skall följa den genomsnittliga 

optimala solvinkeln för dessa områden under ett år. Värt att notera är att optimal solvinkel enbart ger optimalt 

soluppfång för fasta installationer medan rörliga solcellinstallationer som följer solens rörelse ges möjligheten 

att samla in en större mängd energi. 

1.2.2 Befintliga produkter 

Mobile Grid har idag en energicontainer ute på marknaden som går 

under namnet juiceBOX (Mobile Grid 2015). Denna finns i storlekarna 10, 

20, 40, 48 och 53 fot och i olika tilläggsmodeller som Plus och Pro. Den 

container som valts att undersöka närmare av dessa är juiceBOX20 Plus, 

se Figur 6. Denna modell undersöks närmare därför att den förväntas 

likna den kommande konstruktionen mest av de i produkter i Mobile 

Grids sortiment. 

Basen för denna konstruktion utgörs av en 20ft container. Upphängningen 

består av 18 stycken 300 W solpaneler som tillsammans klarar av att leverera 5,4 kWp. För att justera 

solpanelerna används en elmotor utan någon specifikation. Företaget startade 2009 och är lokaliserat i Texas 

men har placerat sin tillverkning i Shreveport, Los Angeles. 

Deras containrar kan efter önskemål konstrueras till vissa specifika användningsområden så som kontorslokal 

eller extra plats för batterier. Deras vanliga standardutförande för juiceBOX20 Plus kostar 47 500 dollar som den 

4 maj 2015 kostade 395 101 kr (Euroinvestor 2015). 

Clinic In A Can har idag en energicontainer ute på marknaden som 

fungerar som en portabel sjukvårdsklinik (Clinic In A Can).  Containern kan 

fås i de tre utförandena Premium, Economy och Isolation. Premium och 

Economymodellerna är utformade som läkarmottagningar där 

patientundersökningar, förlossningar och operationer skall kunna 

genomföras i en steril miljö. Som namnen antyder är Economymodellen 

billigare än premiummodellen. 

Figur 6: juiceBOX20 Plus energicontainer 
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Isolationcontainern är har ett undertryck i containern som gör att den är lämplig att använda vid behandling av 

människor med luftburna sjukdomar. Då ingen av dessa applikationer anses nödvändig för denna applikation 

anses denna konkurrent ligga utanför de ramar som projektet riktat in sig mot. 

ILK Dresden har idag en containerlösning som använder sig av solenergi för att skapa is. Containern använder sig 

av 40 stycken solpaneler som vardera levererar cirka 128 W. Med de samlade 5,1 kWp klarar containern av att 

leverara 300 kg is per dag i varma klimat. På grund av dess integrerade kylsystem kan den förvara upp mot 1000 

kg is i två dygn innan isen börjar smälta. 

Solpanelsupphängningen på denna container är konstruerad för att kunna ställas efter optimal solvinkel. I ILK 

Dresdens produktblad, se Bilaga 1, beskriver de att utformningen på konstruktionen är gjord sådan att den ska 

vara stöldsäker och att den kan fraktas med lastbil, med båt och om tillgång finns med även med helikopter. 

1.2.3 Befintliga lösningar 

Bland de befintliga lösningarna som finns ute på marknaden för 

att med handkraft manuellt justera solpaneler efter solens 

position finns två alternativ som är mest återkommande. 

Aningen består upphängningen av en stor platta som har ett 

lager placerat i sin jämnviktpunkt som möjliggör vinkling av 

konstruktionen med minimal kraft. Den andra uppspänningen 

består av en uppspänning som i nederkant blivit fäst i ett lager 

som upphängningen kan rotera kring fritt. På baksidan av 

panelerna fästs en arm med justerbar infästning på andra sidan 

armen som kan föras in i olika spår, se Figur 8.  

Till hjälp för kommande konceptgenerering valdes även att undersöka andra befintliga lösningar som används 

idag men inom andra områden med liknande problem. Bland de områden som valdes att kolla närmare på finner 

man justerbara fönster och hopfällbara möbler. Dessa konstruktioner använder sig ofta av jämnvikt för att 

förflytta sina komponenter vilket minimerar de krafter som krävs för att justera dem. 

1.2.4 Påfrestningar konstruktionen stöter på 

Konstruktionen kommer att utsättas för diverse olika påfrestningar som upphängningen måste kunna stå emot. 

De påfrestningar som konstruktionen behöver dimensioneras efter uppskattas till att vara vind, regn och 

egenvikt. Påfrestningar från snö och kyla är avgränsade då konstruktionen är begränsad till att användas i 

plusgrader. 

 

  

Figur 8: Vinklingsbar solpanel med justerbar arm. 
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2. Genomförande 
I genomförandet presenteras vilka metoder och tillvägagångsätt som användes för att uppnå projektets mål och 

syfte.  Den första delen består av de styrande dokument som ledde projektet i rätt riktning och resterande delar 

förklarar mer i detalj hur projektet utfördes. 

2.1 Projektplanering 
I denna del finner man samtliga dokument som är styrande för projektet. Först presenteras vilka moment som 

skall ingå i projektet. Sedan presenteras en kravspecifikation med kriterier som Sunchain Development AB ställer 

som krav och önskemål för den slutgiltiga produkten. 

Mål 

Projektets mål är att i teorin konstruera en justerbar upphängning för solpaneler på en 20-fots 

standardcontainer som kan justeras med enbart handkraft.  

Förstudie 

Den första delen av förstudien kommer att bestå av sökande efter redan befintliga produkter som finns ute på 

marknaden. Detta för att undersöka om någon redan löst problemet och för att eventuellt hitta inspiration från 

andra solpanelsupphängningar. 

Efter det skall förstudien rikta in sig på att söka inspiration från andra produkter med smarta lösningar på 

hopfällbarhet och justerbarhet. Exempel på detta är hopfällbara möbler och justerbara fönster varav den 

sistnämnda idag kan finnas i flertalet olika utformningar. 

Sista delen av förstudien skall bestå av informationssökning om hur en solcellspanel fungerar samt vad som 

skulle kunna påverka dess verkningsgrad. 

Genera koncept 

Ta fram olika koncept för hur själva upphängningen skulle kunna se ut. Denna del kommer bestå till stor del av 

skissande på koncepten samt mekanik och hållfasthetsberäkningar för att undersöka att koncepten som tas fram 

går att realisera. 

Realisering av valt koncept 

I teorin bygga upp det valda konceptet i CAD programmet Creo Parametrics. Konceptet skall i den utsträckning 

som går konstrueras av standardkomponenter för att hålla nere kostnaden på den slutgiltiga produkten. Under 

denna del kommer mekanik och hållfasthet räknas parallellt med konstruktionen för att säkerställa att samtliga 

delar som skall användas klarar av de påfrestningar de kommer utsättas för. 

Beräkning av Break Even tid 

I denna del skall en Break Even tid beräknas och utvärderas. Denna beräkning skall göras genom att först 

beräkna vad containern med den nya uppspänningen skulle kosta med material, tillverkning och montering. 

Summan av denna totalkostnad skall sedan ställas mot teoretiskt beräknade intäkter som energicontainern skall 

leverera om den energi den samlas in säljs till ett marknadspris. Med de fasta kostnaderna och de rörliga 

intäkterna skall en Break Even beräknas. Denna tid skall jämföras med en befintlig energicontainers Break Even 

tid för att undersöka hur den konstruerade energicontainern återbetalningstid skulle stå sig mot befintliga 

produkter ute på marknaden. 
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Tillsammans med Sunchain Development togs en kravspecifikation fram. Detta för att få fram ett styrande 

dokument som skall föra projektets konstruktion i rätt riktning. 

Krav   

Konstruktionen skall hålla för att bära upp sin egenvikt, klara de påfrestningar från det vinduppfång den kan 
förväntas utsättas för samt de påfrestningar som sker vid användning. 

Konstruktionen skall vara justerbar i den mån att den skall kunna följa solens bana under en dag nere vid 
ekvatorn. 

Upphängningen skall kunna justeras med handkraft från en vanlig vuxen människa för att ej utesluta kvinnliga 
användare. 

Konstruktionen skall som ett minimum kunna leverera 5,1 kWp för att kunna mäta sig med befintliga 
energicontainrar som finns på marknaden idag 

Upphängning skall vara monterad på en 20ft standardcontainer 

Konstruktionen får ej medhava fara för varken användaren eller passerande människor under användning eller i 
hopfällt läge. 

Önskemål 
Visst stöldskydd önskas för att undvika att panelerna blir stulna när användaren inte är på plats. 

Vara hopfällbar för att underlätta transport av konstruktionen 

I den mån som går skall produkten tillverkas av standardkomponenter för att dels hålla nere kostnaderna. 
Användandet av standardkomponenter motiveras även med att den skall kunna repareras med vanliga artiklar 
man kan hitta i en järnvaruhandel. 

Klara sig mot korrosion lika länge eller längre än den container den skall sitta på. 

Minimal åverkan på den container som upphängningen skall fästas på. 
Tabell 1: Kravspecifikation 
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2.2 Konceptgenerering 
Här nedan beskrivs de koncept som ansågs lämpligast för projektet. Vid framtagning av koncept togs partiell 

skuggning, ergonomi och användarens säkerhet i beaktning. 

2.2.1 Koncept nr 1: Jämnvikt och speglar 

 I koncept nr 1 som ses i Figur 9 monteras flertalet paneler ihop 

till en stor platta som tillsammans med två speglar placeras i 

jämnvikt kring ett lager på containerns tak. Spegelplattorna har 

samma längd och bredd som solpanelsskivan och placeras med 

120ᵒ lutning från panelerna som Figur 10 visar. När speglarna 

med dessa mått placeras med denna lutning reflekteras 

sammanlagt en lika stor yta med solinstrålning från speglarna 

ner på solpanelerna som då får en dubblad mängd 

solinstrålning och därmed ökar dess uteffekt med mer än det 

dubbla. 

För att kunna låsa och justera panelerna i en sådan 

konstruktion skulle vajrar eller spännband kunna användas. Detta 

möjliggör att personen som arbetar i containern kan justera upphängningen ifrån marken istället för att behöva 

klättra upp på containern och då utsätta sig själv för fara. 

Fördelarna med konceptet är att man med speglarna kan få ut lika mycket effekt ur en panel som ur två paneler 

utan speglar. Detta skulle kunna bli en besparing på den slutliga 

materialkostnaden för upphängningen om speglarna kan köpas in 

till ett lägre pris än de solpaneler som de ersätter. Två 

måttbeställda akrylplastskivor med spegelbeläggning kostar idag 

nästan 1,5 gånger så mycket som en solpanel med samma 

dimensioner. Men för att nå upp till kravspecifikationens effekt på 

5,1 kWp kommer uppskattningsvis 40 stycken akrylplastskivor 

behövas per container vilket skulle kunna sänka priserna till 

lönsam nivå då måttbeställda skivor betecknas som 

specialbeställning hos leverantörerna. 

Nackdelar med konceptet är att om paneler och speglar skall 

kunna rotera fritt kring sitt lager behöver upphängningen placeras 

cirka 2 meter över containerns tak. Detta bildar en momentarm 

på 4,5 meter som kan bli kritisk för vältning då den tom kan välta 

vid vindhastigheter under 20 m/s. En lösning skulle kunna vara att 

upphängningen är höj och sänkbar i ändarna så den kan sänkas 

ner mot containern om detta skulle inträffa. Detta skulle dock 

medföra att höjningen och sänkningen skulle behöva ske med hjälp av en vinsch eller en elmotor som ej önskas i 

projektet.  

I detta koncept kommer dessutom hälften av solinstrålningen först passera speglarna för att sedan reflekteras 

ner mot solpanelerna. Detta innebär att hälften av solinstrålningen behöver passera genom eventuella 

ytbeläggningar av smuts på både speglar och solcellspaneler vilket kommer reflektera/absorbera mer ljus än om 

Figur 9: Koncept med speglar. 

Figur 10: Bild som beskriver dubbla 
solinstrålning. 
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solinstrålningen träffat panelerna direkt. Då man inte känner till hur stor negativ inverkan dessa 

smutsbeläggningar kommer ha på konstruktionens energiuppfånget finns en osäkerhet kring detta koncept. 

2.2.2 Koncept nr 2: Justerbara sidopaneler 

Detta koncept bygger på inspiration från upphängningar som är justerbara med motor. I detta koncept monteras 

solpaneler i uppspänningar längs långsidorna på containern som kan rotera kring ett lager på containerns övre 

kant, så som Figur 12 visar. Detta möjliggör att panelerna kan justeras de 180ᵒ grader som krävs för att kunna 

följa solen under en dag. Dessutom placeras solpaneler på containerns tak för att samla ytterligare effekt. 

För att kunna justera och låsa panelerna i position kan ett 

teleskopskaft användas som fästs längst ut på solpanelen och 

längst ner på containern. Denna placering av teleskopskaftet 

optimerar lyftbarheten av panelerna då det ger optimalt 

moment längst ut på panelen. Placeringen ger även en så liten 

infallsvinkel som möjligt för lyftkraften. Beräkningar har dock 

visat att det skulle bli för tungt för en vanlig vuxen människa att 

lyfta vardera sidan för sig då detta skulle kräva handkrafter på 

cirka 900 N. Detta problem skulle kunna elimineras genom att 

tillämpa jämnvikt mellan de båda sidorna. Av de tre koncepten 

som presenteras anses dock detta koncept vara den svåraste konstruktionen att tillämpa jämnvikten på. 

Fördelen med detta koncept är att det är utformat efter beprövad teknik som idag används på energicontainrar, 

då dock med motor. Konceptet är dessutom det som i detta skede anses kunna bära flest solpaneler av de tre 

alternativen. Nackdelar med konceptet är att de paneler som placeras på taket kommer ej att kunna vinklas i 

stor utsträckning utan att skugga bakomliggande paneler. Väljs panelerna att inte följa solens bana anses en del 

av projektets mening försvinna. 

2.2.3 Koncept nr 3: Paneler på hjul 

Det tredje konceptet går ut på att man använder sig av hjul och 

containerns utformning för att på ett enkelt sätt kunna följa solens 

bana över himlen. Tanken med konceptet är att man skall spänna 

upp flertalet solpaneler till en stor platta. På plattans undersida 

monteras sedan fyra stycken hjul fast i en linje som sträcker sig från 

uppspänningens kortsida till kortsida. Denna konstruktion skall 

kunna förflyttas i sidled mellan containerns långsidor, se Figur 12. 

Väl i sina två ytterlägen skall panelplattan kunna vinklas ner 90ᵒ för 

att i där kunna fånga in en större mängd solenergi.  

Upphängningen skall justeras med hjälp av vajrar eller spännband 

som spänns fast längst ut på plattans långsidor och längs med en 

linje med hjulen. De vajrar eller spännband som fästs längs hjulen 

används för att kunna förflytta uppspänningen mellan de båda 

långsidorna och låsa dem i ett givet läge.  

En fördel med koncept är att det tillåter den stora plattan att kunna vinklas 180ᵒ utan att i något skede förflytta 

tyngdpunkten i höjdled. Detta medför att konstruktionen ska kunna justeras med enbart handkraft.  En sista 

fördel med konstruktionen är att den består av få rörliga delar som med tiden kan slitas ut. Nackdelen med detta 

koncept är att det blir ett stort vinduppfång på uppspänningen av solpaneler. Detta skapar större krav på 

Figur 11: Koncept justerbara sidopaneler 

Figur 12: Koncept Paneler på hjul. 
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hållfastheten på balkarna som håller skivan samman som i slutändan kan leda till en dyrare produkt. 

Vinduppfånget kan även försvåra justeringen av skivan om vinden träffar skivans undersida i lodrätt läge. 

Placeras upphängningen lodrät riskerar containern att välta vid vindhastigheter över 20 m/s. Vid högre 

vindhastigheter skall upphängningen därför placeras platt på taket för att minimera vältrisken då containern i 

detta läge först riskerar att blåsa omkull vid vindhastigheter över 50 m/s. 

2.2.4 Konceptval 

När konceptet ställts mot varandra valdes tillslut koncept nr 3 som vinnare. Fördelarna som sågs i detta koncept 

var möjligheten att konstruera och tillverka denna uppspänning med enbart standardkomponenter och inga 

rörliga delar som med tiden kan vibrera sönder eller nötas ner. Konstruktionen ansågs även kunna konstrueras 

av ett fåtal olika komponenter vilket underlättar tillverkning, montering och administration kring den färdiga 

produkten. 

En stor fördelen med konceptet på hjul var att man ansåg att det var den lättaste konstruktionen att kunna 

uppnå jämnvikt med något som är en central del för att upphängningen skall kunna justeras med enbart 

handkraft. Från Sunchain Developments synpunkt ansågs detta koncept vara det säkrare kortet av de två för 

dem intressanta koncepten som var spegel- och hjulkoncepten. 

Spegelkonceptet föll bort då man ansåg att det fanns stora oklarheter i pris, reflektionens beständighet över tid 

samt att man ansåg att det skulle krävas stora resurser för att kartlägga alla parametrar som skulle påverka 

uteffekten för detta koncept. Konceptet med justerbara sidopaneler föll bort för att det inte ansågs ligga i 

projektets anda. 
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Figur 13: Visar att uppspänningen inte får vara längre än 
dubbla containerns höjd för att kunna röra sig fritt. 

2.3 Konstruktion 
När koncept nummer 3 valts som projektets fortsatta riktlinje påbörjades konstruktionen av konceptet. 

Konstruktionen bestod av de tre delarna realisering av det valda konceptet i Creo Parametrics 2.0, 

handberäkningar för mekanik och hållfasthet på den tänka konstruktionen samt komponentval för de delar som 

skulle ingå i modellen. Dessa delar utfördes parallellt med varandra då samtliga delar var beroende av varandra. 

Då det valda konceptet består av en stor platta som kan liknas med ett stort segel valdes här att slå fast hur 

hårda vindar som konstruktionen skulle kunna stå emot utan att plasticeras. Till detta slogs fast att 

konstruktionen skulle klara sig undan plasticering fram till och med att stormvindar börjar blåsa. För att få en 

siffra på vindhastighet och regnvolym användes 21 m/s och 35 mm/timme från SMHI’s definition för klass 1 

varning (Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] 2015). Orsaken till detta val är att 

konstruktionen skall kunna ges möjlighet till att hävda Force Majeure (International Law Office [ILO] 2015) eller 

Act of God som det också kan kallas. Dessa termer innebär att ett kontrakt mellan två parter juridiskt kan hävas 

eller att förpliktelser kan strykas om en katastrof som ingen av parterna rimligen kunnat förhindra inträffar. 

Detta innebär att Sunchain Development ges möjligheten att göra sig fri från ersättningsskyldigheter om 

konstruktionen skulle gå sönder under en storm. 

Orsaken till att konstruktionen valdes till att inte stå emot högre vindhastigheter än SMHI’s klass 1 varning är att 

detta hade medfört ett högre vikt och därmed ett högre pris på själva upphängningen. Detta då det hade krävts 

större eller fler balkar för att klara av att hålla uppe konstruktionen. Orsaken till att en lägre vindhastighet inte 

valdes var för att man ville ha en robust konstruktion som ej skulle kunna blåsa sönder under normala 

väderförhållanden. 

I detta skede valdes att bestämma lämpliga säkerhetsfaktorer för konstruktionen. Till detta valdes att sätta en 

säkerhetsfaktor på vajrar och spännband till 4 och en säkerhetsfaktor för övriga konstruktionen till 2 efter 

rekommendationer från Jacobsson1. 

För justering av upphängningen sattes ett mål att man skall kunna justera upphängningen med enbart en vuxen 

människas kroppsvikt. Vikten som valdes blev 40 kg som är en marginal från medelvikten för en vuxen afrikan på 

60,7 kg (Walpole et al. 2012). Marginalen från medelvikten bestämdes efter procentuellt viktförhållande mellan 

svenska män och kvinnor (Hanson et al. 2009) som applicerades på den afrikanska medelvikten. 

2.3.1 Panelformation 

Bland kraven i kravspecifikationen finner man att denna 

konstruktion skall, under optimala förhållanden, kunna leverera 

minst 5,1 kWp. För att upphängningen skall nå denna önskade 

toppeffekt krävs ett användande av minst tjugo stycken 255 Wp 

solpaneler.  Men då kravspecifikationen benämner effekten 5,1 

kWp som ett minimum kan fler paneler användas om så anses 

lämpligt. 

En komplikation som uppstår när man skall konstruera den stora 

uppspänningen för solpanelerna är att den i sina ytterlägen inte skall kunna komma i kontakt med marken och 

där med förhindra dess rörelse. Detta begränsar uppspänningens längd i en riktning till att inte bli mer än 

containerns dubbla höjd dvs. 5182 mm, se Figur 13. Uppspänningens andra dimension som följer containerns 

längd begränsas i sin tur efter vad som anses vara rimliga proportioner. 

                                                           
1
 Lars Jacobsson Universitetsadjunkt Karlstads Universitet, intervju den 28 april 2015. 



 
 

16 
 

Figur 15: Visar hur balkskelettets struktur skall se ut. 

Ur detta kom att det lämpligaste sättet att montera ihop panelerna var att 

placera dem i en 4x5 matris, se Figur 14. När panelerna placeras i denna 

formation bildar de en rektangel med måtten 4955 x 8320 mm där den 

kortare sidan håller sig inom ramen för dubbla containerns höjd med ett visst 

spelrum. Sammanlagt klarar dessa 25 paneler av att leverera en effekt på 

cirka 6,4 kWp vilket passerar konstruktionens minimumkrav på 5,1 kWp. 

2.3.2 Beräkningar på vind och regn 

När panelformationen var bestämd beräknades hur vind och regn kommer att kunna belasta den slutgiltiga 

upphängningen. För att beräkna vindens påverkan användes en formel för att beräkna dynamiskt tryck (NASA 

2015) på en yta från en given gas eller fluid med en given hastighet. Denna finner man i Ekvation 1. Spänningen i 

formeln är beroende av gasen eller fluidens densitet ρ och dess hastighet v i meter per sekund. Luftens densitet 

hämtades från (Berghel & Renström 2010). Då luftens temperatur varierar valdes att räkna med luftdensiteten 

vid noll grader Celsius som är 1,275 kg/m3. Detta då det är den tyngsta luftdensiteten inom det 

temperaturintervall projektet är avgränsat till. Vindhastigheten valdes till 21 m/s enligt SHMI’s definition för 

klass 1 vindar (SMHI 2015). Detta ger att det dynamiska trycket från luften på solpanelerna blir 282 Pa vilket ger 

en vindkraft på knappt 12 000 N. Beräkningar för detta finner man i Bilaga 2. 

𝑃 =  
1

2
× 𝜌 × 𝑣2 

För att beräkna regnets påverkan på upphängningen användes en konstruerad worst case scenario formel. Detta 

då regnets hastighet är svåruppskattat då det beror på flertalet olika faktorer. Istället valdes att beräkna regnets 

påverkan genom att i teorin beräkna hur stor mängd vatten som träffar panelerna under två minuter och anta 

att allt vatten stannar kvar och bildar en vattenpelare som belastar panelerna. Mängden regn som faller under 

en timme valdes till 35 mm och även detta togs från SMHI’s definition för klass 1 varning (SMHI 2015). Den 

slutliga kraften från regnet blev knappt 500 N. Beräkningar för detta finner man i Bilaga 2. Valet av två minuter 

regn som vattenpelare valdes för att regnets tyngd skulle ge utslag på beräkningarna då denna var i 

storleksordningen cirka 25 gånger mindre än vinden och egenvikten. 

2.3.3 Hållfasthetsberäkningar 

I detta skede var egenvikten för uppspänningen svåruppskattad. För att komma fram till den slutliga egenvikten 

fick man i detta skede uppskatta en egenvikt som i 

detta fall valdes till 2000 kg. Denna vikt väger upp i 

beräkningarna för de balkar som i slutändan skall 

vara det skelett som håller ihop konstruktionen. 

Med den uppskattade egenvikten och de beräknade 

trycken på panelerna från regn och vind fanns de 

krafter som behövs för att kunna beräkna det 

maximala moment som konstruktionen behöver 

axla. Balkuppläggningen valdes till att gå på 

undersidan av panelerna i en formation så som  

Figur 15 visar. På plattans undersida kommer det 

fästas ett flertal hjul som går längs den lila linjen och 

hjulen står i direkt anslutning på containern, se Figur 15. De gula balkarna begränsas till att inte vara längre än 

dubbla containerns höjd och att inte placeras utanför containerns kortsidor där de ökar på böjmomentet för de 

röda balkarna. 

Figur 14: Paneluppspänning 4995 x 
8320 mm. 

Ekvation 1: Beräkning av dynamiskt tryck. 
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De beräkningar som behövde göras var att beräkna maximala momenten och nedböjningarna på de gula och de 

röda balkarna med hjälp av allmänna hållfasthetsformler och elementalfall (Broberg et al. 2013). Detta gjordes i 

flertalet ekvationer där man i teorin ”snittade” upp sektioner mellan de stödkrafter som de tänkta hjulen skulle 

bistå med och undersökte närmare hur krafter och moment såg ut i snitten. De gula balkarna belastas ovanifrån 

med en jämnt fördelad last från egenvikt, vind och regn samt underifrån av punktkrafter från hjulen längs den 

lila linjen, se Figur 16. För att beräkna de röda balkarnas krafter och moment behövde en annan metod tillämpas 

då systemet blev, som det kallas inom hållfastheten, statiskt obestämt. Denna metod går ut på att man delar isär 

krafterna i olika elementalfall som tar hänsyn till hur nedböjningen skulle se ut för vardera fall. För att kunna 

beräkna detta uppskattades att fyra stödpunkter skulle ligga i kontakt med containerns tak. Ur detta fick man 

fram hur stora reaktionskrafterna var i samtliga kontaktpunkter. Efter detta tilllämpades samma snittmetod som 

användes för de gula balkarna. För fullständiga beräkningar se Bilaga 3. 

2.3.4 Komponentval 

  

Balkar 

Med beräknade värden på de maximala momenten som belastar konstruktionen kunde komponentval utföras 

för de balkar som uppspänningens skelett skulle bestå av. Detta gjordes genom att använda sig av en allmän 

formel för plasticering vid böjning (Broberg et al. 2013). Formeln finner man i Ekvation 2. Formeln innehåller 

komponenter för det maximala böjmomentet balken utsätts för, balkens yttröghetsmoment I och sträckgräns σ 

samt det längsta avståndet från balkens tyngdpunkt Z, i dess tvärsnitt, till den yttersta kanten i böjningens 

riktning. Den sistnämnda faktorn nämns hädanefter som halva balkens höjd då samtliga kandidater var 

symmetriska. 

𝜎𝑆 =
𝑀𝑀𝐴𝑋

𝐼
× 𝑍 

För att undersöka vilken typ av balk som skulle användas för de gula balkarna testades flertalet olika 

standardbalkar genom att stoppa in dess värden på sträckgräns och halva höjd och räkna ut vilket 

yttröghetsmoment som behövs för att denna balk skulle klara av att hålla upp konstruktionen. Orsaken till detta 

tillvägagångssätt är att man på förhand inte behöver bestämma hur många balkar som behöver hålla uppe 

konstruktionen. Det beräknade värdet på yttröghetsmomentet divideras sen med balkens egna 

yttröghetsmoment (Broberg et al. 2013) för att då få fram hur många parallellt placerade balkar av denna sort 

som behövs för att nå upp till det yttröghetsmoment som löstes ut ur formeln. I detta skede valdes de gula 

balkarna att bestå av fem stycken IPE100 balkar. För beräkningar se Bilaga 3. 

Komponentvalet för de röda balkarna gjordes på ett annat sätt. Här ville man kombinera balken som tar upp 

konstruktionens moment med den uppspänning som skulle användas för att hålla fast solpanelerna. Idéen 

bakom detta kom efter ett studiebesök på Glava Energy Center där flertalet uppspänningar använde sig av långa 

skenor för att spänna upp sina paneler. De 3-5 meter långa skenorna monterades parallellt med varandra med 

ett bestämt avstånd som möjliggör att en solpanel kan placeras där emellan och skruvas fast i skenorna. Ingen av 

dessa skenor var dock av standardmodell och kan därför ej förväntas att kunna köpas från närmaste 

återförsäljare. 

Idéen med skenor anammades men istället valdes att konstruera en egen konstruktion av plattjärn som skall 

fylla liknande funktion som presenteras härefter. Plattjärnen placeras längs med panelernas skarvar, se Figur 16 

och Figur 17. I Figur 17 visas plattjärnen i profil där de mörka rektanglarna är plattjärn och de ljusa är 

solcellspaneler. Den bruna delen är en valfri distans t.ex. trä eller frigolit som placeras mellan panelerna. 

Ekvation 2: Allmän formel för böjning. 



 
 

18 
 

Längs plattjärnen borras ett antal hål. Genom dessa skruvas bultar som fästs med låsmuttrar på undersidan. 

Dessa låsmuttrar svetsas fast mot det nedre plattjärnets undersida. Detta för att försvåra stöld av panelerna 

nattetid då man tvingas upp på uppspänningens ovansida, nästan 3 meter upp i luften, för att kunna skruva lös 

panelerna då muttrarna sitter fast. Hålen valdes att placeras strategiskt så att dess balkar kunde fästas direkt på 

de underliggande IPE balkarna. När plattjärnen skruvas ihop trycks de ihop med solpanelernas ramar som håller 

solpanelerna på plats. När plattjärnen är låsta i detta läge kommer de båda plattjärnen att fungera som en I balk 

utan något liv och på så sätt stadga upp konstruktionen i denna led.  

För att beräkna de röda balkarnas maximala böjmoment behövdes först reaktionskrafterna från de 

underliggande hjulen beräknas. För att beräkna dessa kunde inte vanlig kraftjämnvikt och momentekvation 

användas då problemet inom hållfastheten kallas för ”statiskt obestämt”. För att beräkna statiskt obestämda fall 

används istället elementalfall, ett för varje kraft, som symboliserar det deformationssamband som kraften skulle 

ge upphov till. För att kunna räkna på detta antogs att plattan skulle ha kontakt med containern via dess hjul på 

fyra ställen. Med resultatet från elementalfallsberäkningarna och en kraftjämnvikt kunde det maximala 

momentet för de röda balkarna beräknas. Med det maximala momentet beräknat och Ekvation 2 tillämpats 

kunde plattjärn med måtten 6 x 40 x 3000 mm bestämmas som slutgiltigt val. För beräkningar se Bilaga 4. 

Hjul och räls 

Vid beräkningar av de röda balkarna fastslogs hur stora reaktionskrafter som skulle påverka balkarna om denna 

stod på fyra stycken stödpunkter. Fyra stödpunkter ansågs lämpligt ur nedböjning och hållfasthetssynpunkt och 

blev det slutgiltiga valet när hjul skulle väljas. I de yttre stödpunkterna var krafterna som störst, se Figur 18.  

I dessa punkter behövdes 15000 N bäras upp och därför valdes att 

använda tre stycken hjul i de yttre lägena som klarade 10000 N 

vardera (Tente 2015) för att nå en säkerhetsfaktor på 2 även med 

hjulen. Till de inre stödpunkterna var reaktionskrafterna 4000 N och 

här valdes att använda sig av ett hjul av samma modell som i de 

yttre stödpunkterna för att kunna beställa alla hjul av samma 

modell. 

För dimensionering av rälsen användes en beräkningsmodell där upphängningen har ställts ytterst i sina 

ändlägen där upphängningens rotationscentrum befinner sig 100 mm utanför containerns långsida. I detta läge 

belastas upphängningen av de cirka 37 kN som är det extremfall som kan inträffa under storm. Denna kraft 

delades upp på de åtta stycken kontaktpunkter som hjulen bidrar med för att beräkna varje individuell rälsdel 

för sig. Efter detta kunde samma metoder som användes för att beräkna balkarna böjmoment och 

yttröghetsmoment tillämpas. Resultatet blev att rälsen byggdes av åtta stycken 40x60 fyrkantstång av S235JR. 

Figur 16: Visar att plattjärnen går längs med balkarna. Figur 17: Visar hur plattjärnen är placerade ovanpå och under 
panelerna. 

Figur 18: Visar hjulens placering. 
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2.3.5 CAD konstruktion 

När samtliga komponenter för konstruktionen var bestämda skulle upphängningen realiseras i Creo Parametrics. 

Först hämtades en container hem från det fria CAD forumet GrabCAD.com (GrabCAD 2015). Måtten för 

solpanelerna hämtades direkt ifrån SweModules 255W solpanel (Nyedals Solenergi 2015) och måtten för 

samtliga standardkomponenter hämtades från respektive återförsäljare. Bultar och muttrar hämtades från 

Mattssons via det fria CAD-biblioteket Solid Components. 

I CAD-konstruktionen valdes att göra två separata sammanställningar, en där container och räls fogades samman 

och en där hela uppspänningen med paneler, balkar och hjul sattes 

samman. Detta för att underlätta att i slutändan kunna förbinda dessa 

två sammanställningar via en pin-mate som möjliggör att 

konstruktionen röra på sig i sina ändlägen så som konstruktionen var 

tänkt. 

När uppspänningen skulle konstrueras beräknades var konstruktionens 

tyngdpunkt i teorin skulle hamna sett från uppspänningens kortsida. 

Detta gjordes genom att ställa upp en momentjämnvikt, se Figur 19. 

Vikten för vardera komponent placerades ut och en sträcka x 

beräknades. För beräkningar se Bilaga 6. Bakgrunden för dessa 

beräkningar grundar sig i att hjulens axlar skall placeras så nära 

upphängningens tyngdpunkt som möjligt för att på så sätt utnyttja 

konstruktionens jämnvikt och då minimera den kraft som krävs för att 

justera den. Målet här är, som beskrivs i inledningen av kapitel 2.3 

Konstruktion, att upphängningen skall kunnat justeras med enbart ca 

390 N. 

Resultatet från beräkningarna sa att jämnviktspunkten med dessa givna fakta hamnar 9 mm utanför balkens 

geometri. Detta betyder att hjulen skulle behöva sticka ut förbi panelerna för att detta skall funka. För att lösa 

detta problem lämnades mellanrum mellan panelerna där hjulen kan sticka ut mellan solpanelerna. För att inte 

behöva skapa en fästanordning som sticker utanför balkens geometri valdes att fästa hjulen 19 mm från balkens 

tyngdpunkt i riktning mot solpanelerna. Detta avstånd bestämdes då det ansågs som ett lämpligt avstånd för att 

kunna borra ett hål till hjulaxeln samt kunna skruva fast axeln. 

Då man i detta skede visste hur hjulen behövde placeras för att konstruktionen skulle fungera sågs balkskelettet 

över för uppspänningen. För att på smidigast sätt kunna fästa hjulen valdes att stryka det tidigare valet av att 

använda sig av fem stycken IPE100 balkar för att istället använda sig av åtta stycken IPE80 balkar. Motiveringen 

till detta var att med åtta stycken balkar kunde en fästas på vardera sida av varje kontaktpunkt där hjulen skulle 

placeras istället för att låta hjulen hänga ut bredvid en balk. Då kunde en axel skruvas fast mellan dessa två 

balkar som gör att skruven blir fast inspänd i båda ändar och då ta upp ett mindre moment än om skruven bara 

var fast inspänd i ena änden.  

När projektet nått denna fas valdes att lämna konstruktionen utan att konstruera eller dimensionera hur vajrar 

eller spännband skulle fästas. Detta då man ansåg att man inte åstadkommit någon bra stöldsäkring då 

vajrar/spännband var placerade på containerns utsida efter Sunchain Developments önskemål om liten åverkan 

på containern vilket medför att dessa kan kapas för att snabbt komma åt panelerna. Då man ansåg att det var 

viktigare att hinna med beräkningar på mekanik, solenergi och prisjämförelser valdes att lämna denna del icke 

avslutad. 

Figur 19: Bild på momentjämnvikt. 
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2.3.6 Mekanikberäkningar 

Slutligen skulle beräkningar för den färdiga konstruktionen göras. I detta skulle beräknas hur stora krafter som 

skulle behövas för att kunna justera paneluppspänningen, förflytta den mellan containerns båda ändlägen samt 

diverse andra kraft och moment ekvationer. 

Vid förflyttning och vinkling är det tänkt och beräknat att den person som utför dessa justeringar skall hänga i en 

av flera vajrar eller spännband som används för att hålla konstruktionen låst, se Figur 20.

 

Figur 20: Visar hur justeringar skall gå till och hur de beräknas. 

För beräkning av vilka krafter som krävs för att förflytta upphängningen längs hjulens riktning enligt fall 1, se 

Figur 20. I beräkningar belastades hjulen som upphängningen rullar på enligt sin maxgräns som resulterar i ett 

rullmotstånd på 5 N per hjul detta resulterade i att det totala rullmotståndet blev på 40N vilket motsvarar en 

kroppsvikt på knappt 4 kg. 

Beräkning för hur stor vikt som krävs för att justera upphängningen i maximalt utfällt läge gjordes enligt fall 2, se 

Figur 20. Här beräknades jämnvikt där man undersökte hur stor kroppsvikt som behövdes för att hålla emot 

uppspänningens tyngdpunkt som är placerad på höger sida om hjulet. Beräkningar visar på att den kroppsvikt 

som klarar av att hålla emot jämnvikten är knappt 17 kg. Beräkningar gjordes sedan om för att undersöka hur 

stor vindhastighet som skapar jämnvikt med en person på 40 kg enligt fall 3, se Figur 20. Beräkningar visar att 

nollgradig luft med vindhastigheten 6,1 m/s som träffar baksidan av upphängningen vinkelrätt skapar jämnvikt 

med 40 kg. Detta bevisar att vindhastigheter över 6,1 m/s förhindrar justeringar av panelerna med enbart 40 kg 

kroppsvikt. För beräkningar se Bilaga 6. 

Det som hindrar uppspänningen från att lätta från containerns tak är 

det vajer- eller spännbandsystem som ej avslutades på grund av 

tidsbrist. Vajrar eller spännband fästs vid uppspänningens ändar och 

längs med hjulaxeln. Vajrarnas eller spännbandens andra ände fästs 

sedan i en spännare som är placerade på containers nederkant, se 

Figur 21. När vajrar eller spännband är spända i detta läge förhindras 

uppspänningen från att lätta från containerns tak. För att 

upphängningen nu skall lätta krävs antingen att vajrar eller spännband går av eller att hela energicontainern 

lyfter vilket den först gör vid vindhastigheter över 40 m/s. Beräkningar visar även att i detta läge välter 

energicontainern vid vindhastigheter över 55 m/s. För beräkningar se Bilaga 8.  

Figur 21: Preliminärt vajersystem. 
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2.4 Beräkning av initialkostnad och intäkter 
I denna del sammanfattas pris och återförsäljare för de komponenter som valts till upphängningen. Pris för 

material och tillverkning hämtades från offerter, telefonsamtal och hemsidor från de återförsäljare som 

presenteras nedan. Priset för solpaneler bestäms enligt världsmarknadspriset för vad en kW solpanel kostar då 

SweModule AB har begärt sig i konkurs.  Då det ej är specificerat var denna energicontainer skall byggas bortses 

fraktkostnader.  

2.4.1 Beräkning av pris 

De komponenter som slutligen valdes att användas till denna konstruktion var: 

 IPE80 balkar av S275JR 

 Plattjärn 40x6 mm S235JR 

 Plattjärn 8x70 mm S235JR 

 Fyrkantstång 60x40 S235JR 

 Rundstång Ø60 mm – 3 mm tjocklek 

 Polyamid hjul (D 75 Shore) Ø200 mm 

 Hjulaxel Ø20 mm 

 Spännband  

 Solpaneler 255 W 

 20 fots ISO Container

 

IPE80 balkarna beställs från BE Group i dimensionen 12,1 meter som var det som fanns som standard i deras 

webbaserade sortiment. Priset för 4 stycken balkar hämtades från BE Groups hemsida och slutsumman blev 

3529 kr + moms. 

Plattjärnen, fyrkantstången och rundstången beställs från Tibnor. Plattjärnet 40x60 mm, dvs de röda balkarna, 

kan köpas in i längderna 3 meter och därför beställs 36 stycken av dessa till en summa på 5958 kr. Plattjärnen 

8x70, höjdskillnad för rälsen, kunde köpas in i längden 3 meter. Fyra stycken av dessa behövdes och priset för 

dess uppkom till 6836 kr. Rundstången kan köpas in med måtten 6 meter och då det behövs en uppkommer 

priset till 511 kr. Alla priser hämtas från offert från Tibnor och priserna är exklusive moms. 

Hjulen köps in från Tente AB av modellen TOP200x5Ø20 som kostar tillsammans 1360 kr + frakt och moms enligt 

offert. Containern köps in från Containerpoolen för en summa av 23200 kr exklusive moms. 

För att få fram ett pris på vad solpanelerna skall kosta efter att SweModule AB har begärt sig i konkurrs valdes 

att beräkna priset efter världsmarknadspriset för vad en Watt solpanel kostar i dollar (PVInsights 2015) 

(Euroinvestor 2015). Med detta beräknades att samtliga paneler skulle gå på 30 014kr exklusive moms. 

För att få en siffra på vad det skulle kosta att tillverka containern med upphängning kontaktades Ölme 

Mekaniska i Kristinehamn. Över telefon uppskattade de att konstruktionen skulle kosta cirka 42 000 kr. Under 

samtalet rekommenderades att om konstruktionen skall tillverkas i ett verkligt fall skall bör man undersöka om 

det blir billigare att måttbeställa samtliga delar direkt från materialåterförsäljaren. 

För beräkning av monteringskostnader uppskattades att tre montörer kan montera upphängningen under 5 

timmar. Detta uppskattade Ölme Mekaniska att bli en kostnad runt 10 000 kr. Det slutliga priset för material 

inklusive moms, tillverkning och montering beräknades då till att bli knappt 161 500 kr. 

Här valdes att inte fortsätta med de planerade Break-Even beräkningarna för upphängningen. Detta på grund av 

prisdifferansen på cirka 240 000 kr mellan denna container och konkurrenternas juiceBOX20 Plus. Avvikelsen 

anses komma från priset för de batterier som finns i juiceBOX20 Plus. Priset för batterier till projektets 

energicontainer har ej beräknats då dimensionering av batterireserver har legat utanför projektets 

avgränsningar. Istället valdes att undersöka hur mycket extra solenergi konstruktionen samlar in när den 

manuellt justeras med att den ligger platt på containerns tak.  
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2.4.2 Beräkning av solinfång 

För att beräkna och jämföra solenergiinfång mellan en fast solpanel som är ställd i optimal solvinkel med 

projektets container där en manuell vinkling av panelerna sker valdes att utför tre beräkningar. De tre olika 

beräkningarna undersöker hur mycket solenergi som samlas in om solpanelerna exakt följer solens rörelse, när 

de manuellt justerbara panelerna justeras, enligt anvisningar, fem gånger på en dag och när panelerna ställs fast 

i optimal solvinkel. 

Beräkningarna gjordes i en förenklad modell där det antogs att solens rör sig i en perfekt cirkulär bana rakt över 

himlen med en konstant mängd solinstrålning per kvadratmeter. Solens bana från gryning till skymning antogs 

till 12 timmar per dag och inga förluster från den ökade temperaturen från panelerna när de utsätts för solljus. 

Beräkningar kommer fram till att den maximala solenergiinfångningen under en dag uppgår till 76,5 kWh. 

Justeras panelerna om fem gånger per dag blir solenergiinfånget cirka 75,2 kWh, en förlust på enbart 1,7 

procent i jämförelse med det maximala infånget. Solinfånget för solpanelerna om de ställs i optimal solvinkel 

uppgick till 48,7 kWh. I jämförelse med maximalt solinfång tappar upphängningen ca 36 procent. Detta kan 

jämföras med de 40 procent vinning i energi rörliga solpaneler har i jämförelse med de i optimal solvinkel som 

Baranzahi2 kan bekräfta. För att presentera skillnaderna i solinfång på lämpligast sätt ställdes värdena upp i ett 

diagram, se Diagram 1. 

  

                                                           
2
 Amir Baranzahi Senior Lector Linköping University, intervju den 11 februari 2015. 

Diagram 1: Mängd insamlad solenergi från de tre alternativen under en molnfri dag. 
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3. Resultat 
I denna del presenteras den slutgiltiga produkt som projektet åstadkommit 

samt olika data på vad konstruktionen kostar och vad den klarar av. 

Resultatet av detta projekt blev den energicontainer som illustreras i  

Figur 22. Containerns uppspänning består 25 stycken 1664 x 991 x 43 

solpaneler som vardera levererar 255 Wp vilket ger den sammanlagda 

toppeffekten 6,375 kWp. Under en dag där solpanelerna justeras fem gånger 

efter givna anvisningar samlar upphängningen in cirka 75 kWh. Väljs istället 

att ställa panelerna i optimal solvinkel, det vill säga läggs platt på taket, 

samlar upphängningen in cirka 49 kWh. 

För att solpanelsupphängningen skall kunna riktas direkt mot solen under en 

dag för att då samla in mer solenergi utformades två typer av justeringar 

som presenteras i Figur 23. När solen går upp i öst placeras upphängningen i 

läge 1. När solen mitt på dagen ställer sig högt på himlen förflyttas hela upphängningen från läge 2 till 3. När 

förflyttningen är klar kan upphängningen rotera fritt igen i läge 4. Denna justering är beräknad till att kunna 

justeras med 200 N vid vindstilla för att möjliggöra att justeringen sker med handkraft eller en persons egenvikt. 

Upphängningen är beräknad och konstruerad för att stå emot regnmängd och vindhastighet upp till och med 

35mm/h respektive 21 m/s enligt SMHI’s definition för klass 1 varningar (SMHI 2015). Balkarna som används i 

upphängningen är åtta stycken IPE80 av S275JR samt egenkonstruerade balkar av 40x6x3000 mm plattjärn av 

S235JR som också fungerar som panelerna uppspänning. 

Priset från denna container beräknades från information från offerter, hemsidor och personliga kontakter med 

diverse återförsäljare och tillverkare. Kostnaden för material, tillverkning och montering uppgick i cirka 161 500 

kr för hela konstruktionen varav solpanelerna drygt 30 000 kr. 

För att minimera stöldrisken för solpanelerna placeras de platt på containerns tak på natten. De muttrar som 

man finner på undersidan av upphängningen är fastsvetsade vilket medför att solcellspanelerna bara kan 

skruvas lös från ovansidan. 

  

Figur 22: Energicontainer som skapades 
under projektet. 

Figur 23: Visar hur upphängningen justeras under en dag med hjälp av hjul. 



 
 

24 
 

4. Diskussion 
I diskussionen motiveras och diskuteras olika metoder och val som har gjorts längs projektets gång. Det kommer 

även presenteras ett avsnitt där man ställer den slutliga konstruktionen mot den kravspecifikation som varit det 

styrande dokumentet i projektet.  

Av de tre koncept som var med i urvalet stod konceptet med speglar och konceptet med hjul ut mest. Konceptet 

med speglar ansågs som innovativt och nytänkande. Speglarnas förmåga att koncentrera ljus och höja uteffekten 

hos solpanelerna ansågs som en eventuell möjlighet att hålla nere kostnaderna för de solpaneler som de 

ersätter. Bland de material som undersöktes som speglar ansågs akrylplast, även kallat plexiglas, med 

spegelbeläggning som en av de billigare och i längden hållfasthetsmässigt hållbarare. Problemet med 

spegelkonceptet var att det ansågs som otestat och krångligt att applicera på en container. 

Konceptet med justerbara sidopaneler var ett redan testat koncept som man kan finna ute på marknaden idag. 

Konceptets problem var att den panel som placeras på taket inte hade möjlighet till att vinklas många grader 

innan den skulle börja skugga de bakomliggande panelerna och då orsaka ett stort effekttapp med den partiella 

skuggningen. I och med att takpanelerna inte kunde vinklas i stor utsträckning ansågs att en del av projektets 

ändamål hade missats. Dessutom var detta koncept det som ansågs svårast att konstruera med enbart 

standardkomponenter och placera i jämnvikt. Av dessa orsaker föll detta koncept bort. 

Det valda konceptet blev i slutändan paneler på hjul. De övervägande orsakerna till att detta koncept blev valt 

var att man ansåg att det fanns goda möjligheter att hålla nere antalet delar vid förverkligande av konceptet 

samt att dess utformning medförde möjligheter att konstruera denna i jämnvikt. Av de två intressanta 

koncepten ansågs detta koncept vara det ”säkrare kortet”. 

När det kommer till konstruktionens stöldsäkerhet har återgärder gjort så att uppspänningen nattetid placeras 

på containerns tak och att solpanelerna bara kan skruvas lös från dess ovansida på grund av att de muttrar som 

placerats under är fastsvetsade. Problem kvarstår dock att spännbanden som håller upphängningen på plats 

uppe på taket hänger öppet på containerns utsida vilket medför att de kan skäras av om man snabbt vill kunna 

vinkla ner panelerna längs containerns sidor. 

Under projektet har flertalet handberäkningar gjorts för att kunna styrka de olika val och moment som har 

behandlats. Majoriteten av beräkningarna har stöd från formler och tillvägagångssätt man finner i refererad 

kurslitteratur (Broberg et al. 2013) (Meriam & Kraige 2011). Diverse andra beräkningar har antingen sina formler 

hämtade från kända respekterade källor (NASA 2015) eller grundade på olika ingenjörsmässiga antaganden. 

Värden till de formler som använts har hämtats från böcker (Berghel & Renström 2010) och svenska institutioner 

(SMHI 2015). Detta betyder att majoriteten av formlerna och värdena styrks av pålitliga källor. 

Bland de antaganden som gjorts finner man formeln för regnets påverkan i Newton på konstruktionen. 

Antagandet som görs är att två minuters genomsnittligt regn ställt i en vattenpelare åstadkommer en större 

belastning än vad det momentana regnet gör. Detta antagande anses lämpligt samtidigt som det har gett en 

indikation på att regnet inte har någon större inverkan på upphängningen då den är i storleksordningen är 25 

gånger mindre än både egenvikten och vindens påverkan. Detta bör dock undersökas närmare. 

Istället för att beräkna samtliga uträkningar för hand kunde man ha valt att göra diverse beräkningar på 

spänningar i med datorstödda hjälpmedel som FEM. Detta valdes dock bort då man ansåg att det inte fanns tid 

för att räkna på båda och valde då den med en mer akademisk grund. Man hade dessutom kunnat utöka 

hållfasthetsberäkningarna till att även innefatta beräkningar på utmattning och buckling då de i praktiken kan 

vara de slutgiltiga parametrar som komponenter bör dimensioneras efter. Ett argument kan föras att man 
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Figur 24: Genomsnittlig vindhastighet i världen. 

istället kunde valt att smalna av projektet från kostnadskalkyl och beräkningar från insamlad solenergi för att 

kunna innefatta dessa delar. Detta valdes dock bort då man ville undersöka om det kan finnas ekonomisk vinning 

i att justera panelerna för hand. 

Bland de komponentval som gjordes användes priser beräknade på exakt antal komponenter som behövdes för 

att konstruera en upphängning. För detta kontaktades enbart en återförsäljare per komponent. För att hålla 

nere priserna för material skulle offerter från olika återförsäljare kunna jämföras samtidigt som större volymer 

beställas för att uppnå mängdrabatt. Enligt Ölme Mekaniska skulle pengar eventuellt kunna spara genom att 

måttbeställa delar direkt från materialåterförsäljarna för att i efterhand slippa operationer som T.ex. sågning. 

Konstruktionen förhindras från att justeras vid vindhastigheter över 6 meter per sekund. Dubblas den vikt som 

skall justera panelerna ökar bara justerbarheten upp till vindhastigheten 7 m/s. Problemet ligger i att det 

dynamiska trycket beror på vindhastigheten i kvadrat och därför finns ingen större vinning i att öka den vikt som 

skall justera panelerna.  Alternativ till att möjligöra justering vid högre vindhastigheter vore att undersöka och 

förbättra aerodynamiken på upphängningen samt att använda sig av en vinsch. 

Trots att vindhastigheten 6 m/s och uppåt förhindrar justering av upphängningen kan ett argument föras att 

upphängningen ändå skulle kunna användas. Längs ekvatorn är de genomsnittliga vindhastigheterna bland de 

lägste i världen och ligger runt 3 m/s som Figur 24 visar. Dessutom gäller vindhastigheten 6 m/s enbart under 

omständigheterna att vinden blåser vinkelrät mot upphängningens baksida. Detta möjliggör att uppspänningen 

T.ex. kan justeras normalt på förmiddagen för att på eftermiddagen väljas att placeras ovanpå taket för att ej 

riskera att konstruktionen fastnar i vinden. 

Under projektets sista del upptäcktes att den beräkning av konstruktionens Break-Even som skulle ha 

genomförts ej var genomförbar. Orsaken till detta var att flertalet viktiga komponenter så som batterier, som låg 

utanför projektets avgränsningar, fattades i konstruktionen. Detta medföljde att den skapade konstruktionen 

blev knappt hälften så dyr som den energicontainer som den prismässigt skulle jämföras med. Istället valdes att 

beräkna hur mycket energi upphängningen samlar in under en dag för att undersöka hur mycket den vunna 

energin är värd för kunden i jämförelse med att köpa in fler solpaneler för att täcka upp denna skillnad i effekt. 
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Vid beräkning av hur mycket energi som konstruktionen samlar in under en dag fick åtskilliga antaganden och 

förenklingar göras. Det antogs att solens bana över himlen var en perfekt cirkulär bana med en konstant 

hastighet och att solintensiteten var konstant under en 12 timmars dag med molnfri himmel. Dessa antaganden 

gjordes för att kunna göra en ungefärlig beräkning av den insamlade solenergin och då få en indikation på hur 

mycket mer energi konstruktionen samlar in om någon manuellt justerar den under en dag i jämförelse med att 

den hade placerats i optimal solvinkel.  

Ur detta framkom att om upphängningen justeras fem gånger under en 12 timmars period förloras knappt 2 

procent av den totala energin som kunnat samlas in under en om panelerna följt solen rörelse felfritt. Trots 

beräkningarnas brister anses detta i teorin kunna stämma då orsaken bakom denna minimala skillnad beror på 

den sinuskurva som styr hur stor yta av panelen som vänds rakt mot solen. Under avvikelsen på 18° från 90° på 

sinuskurvan hinner ej värdet på sinus falla mer än fem procent. Ställs då panelen fel med 18° före solens bana 

och låts stå så tills solen har passerat den med 18° tappar den då knappt 2 procent. Denna förflytting behöver 

endast göras 5 gånger under en dag för att täcka upp för de 180° som solen rör sig under en dag. Detta bör dock 

undersökas vidare så det stämmer överens med andra befintliga teorier och praktiken. 

Är det uppskattningsvis tillräckligt stor prisdifferens mellan att använda sig av justerbara paneler i jämförelse 

med fasta paneler i optimal solvinkel? Av de 161 000 kr som hela containern kostar är kostnaden för 

solcellspanelerna 30 014 kr. I teorin kan man tjäna 60 % mer solenergi då paneler som rör sig men denna extra 

effekt skulle istället kunna ersättas av 60 procent fler solpaneler till en extra kostnad på 20 000 kr. Ur detta får 

man att man kan ha ett försäljningspris som är cirka 20 000 kr, det vill säga 12,5 procent, billigare om 

konstruktionen är justerbar i jämförelse med att konstruera energicontainer med en fast installation med fler 

paneler för att täcka upp för effektdifferensen. Då prisdifferensen inte är större ställs det tveksamt om 

slutkunden kommer föredra att köpa en container som är 20 000 kr billigare som manuellt behöver justeras 

istället för att köpa en energicontainer som är något dyrare som ej kräver en operatör.   
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5. Slutsats 
Hela energicontainern är konstruerad av enbart standardkomponenter. Konstruktionen klarar av att hålla upp 

och stå emot de krafter som kommer från dess egenvikt, vind och regn med en säkerhetsfaktor 2. 

Upphängningen är justerbar i den mån att den kan följa solens bana kring ekvatorn med en vuxen människas 

kroppsvikt. 

Stöldskyddet för konstruktionen ligger i att nattetid placeras uppspänningen platt på taket 2,5 meter över 

marken. För att få lös en panel behöver man skruva lös bultar från uppspänningens ovansida då muttrarna på 

undersidan är fastsvetsade. Problem uppstår dock att de spännband som håller konstruktionen på plats under 

natten är placerade öppet på containers utsida vilket medför att de lätt kan kapas av för att snabbt kunna få ner 

solpanelerna till marknivå. Därför rekommenderas att önskemålet med liten åverkan på containern hävs för att 

kunna få in spännbanden innanför containerns väggar. 

Då projektet avgränsades till att enbart konstruera och dimensionera solupphängningen fattades nödvändiga 

och dyra komponenter för att få en fullt fungerande energicontainer. Detta gjorde att en prisjämförelse med en 

befintlig energicontainer inte kunde utföras. Av den anledningen har inte den ursprungliga frågeformuleringen 

kunnat besvaras. Däremot har projektet gett en indikation på att det finns cirka 60 procent solenergi att vinna på 

att justera solpanelerna några få gånger under en solig dag i jämförelse med att placera dem i optimal solvinkel. 

Dock kan denna högre effekt ersättas av solpaneler för en extra kostnad på 20 000 kr. Detta medför att man inte 

tror att alternativet med justerbara solpaneler på en energicontainer kommer vara tillräckligt attraktivt för att 

slutkunden skall köpa denna i så pass stor utsträckning att försäljningen av detta skall vara betryggande lönsamt.  
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Figur 14 ‒ Paneluppspänning 4995 x 8320 mm. 
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Figur 17 ‒ Visar att plattjärnen går längs med balkarna. 
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Figur 21 ‒ Preliminärt vajersystem. 

Illustration av Mikael Johnsson. 

Figur 22 ‒ Energicontainer som skapades under projektet. 
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Bilaga 2: Beräkning av vind och regn 
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Bilaga 3: Beräkning av gula balkar 
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Bilaga 4: Beräkning av elementalfall och röda balkar 
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Bilaga 5: Beräkning av slutlig egenvikt och räls 
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Bilaga 6: Beräkning av jämnvikt och slutlig placering 
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Bilaga 7: Beräkning av solenergi 
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Bilaga 8: Beräkning av vältning och lättning. 

 


