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Abstract 

Halmstads Energi och miljö (HEM) is making major upgrades in its facility where it will replace 

its cooling system from current water cooling to air cooling. The new cooling system is desired 

to be placed on the roof of the facility. However, the existing roof isn't built to carry such a heavy 

load. 

This thesis will be coming up with a concept for a load-bearing structure that can be placed on 
the existing concrete pillars that already exist at the facility today, so it doesn't apply all stress to 
the roof. 

The ground for the work is based on discussion with the company and a theoretical study where 
the desire and requirements for what the construction must withstand have been realized, which 
the study has since worked to achieve. 

During the literature study, knowledge was gathered about what the constructions must cope 
with to meet building regulations and euro standards. After finding out the forces and marginal 
constructions needed to get through, various concepts were developed. The most suitable 
concept was then selected by using the pugh matrix. After selecting the concept, the concept 
was constructed in a CAD program where FEM calculations were used to dimension the 
concept to ensure that it can withstand the forces it will be exposed to. 

The results of the study were a structure that can reasonably be placed on the existing concrete 
pillars where the new cooling system can rest on. The construction at the same time meets the 
requirements required by the euro standards. 

 
 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet . Utgivningsort U ppsal a/Visby . H andledare: Mikael Jakobsson, Äm nesgranskare: M ahm oud M ousavi, Examinator: Lars D egerm an 

 
 

 

 

  



   
 

   
 

Sammanfattning 
Halmstad energi och miljö (HEM) håller på att göra stora uppgraderingar på sin anläggning 
där man dels kommer byta ut sitt kylsystem från nuvarande vattenkylning till luftkylning. Det 
nya kylsystemet önskas att placeras på taget på anläggningen. Dock är det befintliga taket 
inte gjort för att bära någon större last. 
 
Detta examensarbete kommer att gå ut på att komma fram med ett koncept för ett bärverk 
som ett nytt kylsystem kan placeras på. Detta bärverk måste placeras på de befintliga 
betongpelare som redan finns på anläggningen idag för att inte belasta taket. Grunden för 
arbetet bygger på samtal med företaget och en litteraturstudie där önskemål och krav för 
vad konstruktionen måste tåla kommit fram som arbetet sedan försöker uppnå. 
 
Under litteraturstudien samlades kunskap för vad konstruktionen måste klara av för att 
uppfylla byggregler och eurostandarder. Efter att tagit reda på de krafter och marginaler 
konstruktionen behöver klara togs olika koncept fram. Det mest lämpliga koncept valdes 
sedan med hjälp av en pugh matris. Efter val av koncept konstruerades konceptet i ett CAD 
program där FEM-beräkningar användes för att dimensionera konstruktionen för att 
säkerställa att den klarar av krafterna den kommer utsättas för.        
 
Resultatet för studien blev en konstruktion som på rimligt sätt kan placeras på de befintliga 
betongpelarna där det nya kylsystemet kan vila på. Konstruktionen uppfyller samtidigt de 
krav som eurostandarderna kräver.     
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Ordlista 
Nedan listas viktiga begrepp och förkortningar som används i rapporten samt deras betydelse. 
 
CAD: Computer-Aided Design, ett program för datateknikdesign, som används vid 
tillverkning och konstruktion. 
 
FEM: Finite element method, en metod baserad på approximationen av partiella 
differentialekvationer och används i processen för att testa och produktverifiering i 
designfasen, utan att använda empiriska test eller de tester som har att göra med analytisk 
matematisk form. 
 
Pughs matris: Ett verktyg hjälper till med att fatta ett beslut genom en tabell som 
identifierar, analyserar och uppskattar styrkan i förhållandet mellan informationsgrupper på 
ett organiserat sätt. Den utvärderar och viktar olika koncept mot varandra som har kommit 
fram under konceptgenereringen. 
 
Randvillkor: Villkor på en funktions uppförande vid definitionsområdets rand för att komma 
fram till en lösning av differentialekvation, I simuleringen menas det till exempel var krafter 
placeras. 
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1 Introduktion 

I det här avsnittet presenteras bakgrunden till examensarbete, och visar anledningen till att 
studien genomförs. Avsnittet presenterar också problemformulering, syfte, frågeställningar 
och avgränsningar som är relaterat till ämnet. 

1.1. Bakgrund 

Idag är ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige av typen fjärrvärme (Rydegren, 2021). 
fjärrvärme innebär att i stället för att alla bostäder har en egen värmeproduktion är det ett 
stort värmeverk som producera och skickar ut värmen till bostäder i ett samhälle. Fjärrvärme 
fungerar vanligast genom någon typ av förbränning (i Halmstad används främst 
sopförbränning) där man värmer upp vatten och sedan skickar ut det uppvärmda vattnet i 
ett rörsystem som går ut i ett samhälle, kunder kan koppla upp sig mot detta. Rörsystemet 
består vanligtvis av ett stort isolerat rör där två rör av mindre diameter ligger i, ett för det 
uppvärmda vattnet till kund och ett för det använda vattnet som går tillbaka till 
fjärrvärmeverket. 
 
Fjärrvärme har funnits under en lång tid, Sveriges första fjärrvärmeverk öppnade 1948. Med 
tiden kommer det ökande miljökrav. Detta göra att det regelbundet måste byggas nya 
anläggningar och göra uppdateringar på befintliga. En sådan uppdatering står Halmstad 
energi miljö (HEM) inför. Där anläggningen med deras två äldsta förbränningspannorna 
måste genomgå en omfattande uppdatering för 400 miljoner kr för att möta framtidens 
miljökrav. 
 
Idag används ett vattenkylt system på HEMs anläggning och som en del av uppdateringen vill 
man byta ut detta kylsystem mot ett luftkylt system. Detta görs nu genom att vattnet som 
används för att kyla anläggningen tas från en sjö där även dricksvatten hämtas från. Genom 
att byta till ett luftkylsystem kommer det sparas betydande mängder dricksvatten varje år. 
Detta kommer hjälpa HEM att närma sig de önskade miljömålen, Ett luftkylt system 
förväntas också att vara billigare att ha i drift. Det luftkylda systemet önskas att placeras på 
taket på anläggningen. Dels för att spara plats på marknivå men, också för att få bort ljudet 
som kommer med ett luftkylt system, från personalen som arbetar på marken. (Rydegran. 
2021) 
 

1.2. Problembeskrivning 

HEM vill placera kylsystemet på taket ovanför förbränningspannorna. Detta tak är dock inte 
byggt för att klara av större laster och kommer därför inte kunna hålla kylsystemet. Detta vill 
man lösa genom att kylsystemet ska vila på de befintliga betongpelare som finns runtom 
byggnaden. Dessa betongpelare står dock med ett ganska stort avstånd emellan, vilket gör 
att spännvidden blir relativt stor för en konstruktion. Att göra tillbyggnader på 
grundstrukturen på anläggningen till exempel att bygga om hela taket för att klara vikten vill 
helst undvikas, då detta innebär att man måste ansöka om komplicerade byggtillstånd. En 
annan viktig anledningen till att HEM inte vill ändra sin nuvarande byggnad är att det är 
kostsamt. 
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1.3. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att föreslå en konstruktion som på bästa sätt kan bära 
kylsystem på de befintliga betongpelarna till Halmstad Energi & Miljö AB, utifrån bästa 
tillgängliga teknik. 

1.4. Frågeställningar 

1. Vilka faktorer måste tas till hänsyn till för att dimensionera konstruktionen? 
  
2. Hur ska ett bärverk konstrueras för att klara av att bära ett kylsystem och kunna placeras 
på ett tak? 
 

1.5. Avgränsningar 

Arbetet kommer undersöka hur ett bärverk kan konstrueras för att kunna bära ett kylsystem 
uppe på anläggningens tak där, konstruktionen kommer att stå på redan befintliga 
betongpelare. Arbetet kommer inte kontrollera om dessa betongpelare kommer att klara av 
att bära lasten från kylsystemet. 
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2. Teori 

Under teoriavsnittet behandlas vetenskapliga teorier samt fakta som kommer att användas 
under studien för att besvara frågeställningar. Dessutom presenteras den tidigare forskning 
och de arbeten som har gjorts kring samma ämne. 

2.1. Produktutveckling 

Med hjälp av produktutveckling kan nya produkter skapas och befintliga produkter 
förbättras för att uppfylla behov som är i ständig förändring. Målet med produktutveckling 
är att möta kundönskemål och behov genom att förbättra produktens prestanda och göra 
formella och väsentliga ändringar av produkten med rätt metod. Grunderna för 
produktutveckling är att hitta en lösning på ett specifikt problem och föra en idé till en 
slutprodukt (Kiwanotech, 2018). 
 
En produktutvecklingsprocess är en sekventiell process som har en serie faser som användes 
för att skapa, designa och marknadsföra en produkt (Ulrich & Eppinger, 2019). Processen 
består av sex olika faser som sker sekventiellt från idé till lansering som syns i figur 1. 
 

 
Figur 1 Produktutvecklingsprocessen 

För att komma fram med ett koncept åt HEM används faserna 1 och 2 i 
produktutvecklingsmodellen. Alla faser används inte då studien enbart ska ta fram ett 
koncept och inte en slutgiltig produkt. En produkt kan utvecklas på många olika sätt, 
produktens storlek, färg, förmåga att lägga till funktioner eller hur den kan monteras. Detta 
gör det viktigt att veta vilka önskemål och specifikationer som kunden har för att få en bra 
slutgiltig produkt. 
 
Vid konceptgenereringen samlas alla produktkrav in i en produktspecifikation för att 
generera olika konceptidéer. Det finns olika metoder för att skapa nya koncept, en av de 
vanligaste metoderna är brainstorming. Där deltagarna i studien kommer fram med olika 
idéer och lösningar på problemet. För att få bra resultat bör ledaren för brainstormingen ha 
god kännedom om problemet, problemet diskuteras under brainstormingen för att ge flera 
ingångar till problemet genom att förbereda sig med att utforma frågeställningar som 
beskriver förutsättningarna (Creocon, 2010). 
 
En lyckad brainstorming leder till många olika konceptidéer, efter koncepten har samlats in 
ska det koncept som ska vidareutvecklas väljas. Det finns många olika metoder för att välja 
koncept, i denna studie används pughs matris för val av koncept. 
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2.2. Pughs matris 

Pughs matris är ett effektivt verktyg för att fatta ett beslut genom en tabell som gör det 
möjligt för oss att identifiera, analysera och uppskatta styrkan i förhållandet mellan 
informationsgrupper på ett organiserat sätt. Det är särskilt användbart när det finns ett stort 
antal faktorer som påverkar beslutfattandet. Målet blir att göra jämförelser mellan 
tillgängliga lösningar genom att utvärdera deras variabler utifrån deras betydelse. 
Den används ofta inom teknik för att fatta konstruktions beslut, men samtidigt så kan den 
också användas för produktalternativ eller annan uppsättning flerdimensionella enheter 
exempel på sådan matris syns i figur 2. (Burge, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vid konceptval med stöd av pughs matris ingår sex olika steg: (Burge, 2009) 
1. Att identifiera och definiera tydligt kriterierna för urvalet. Beroende på behovet 

kan alternativ vara till exempel möjliga lösningar, eller funktioner i en produkt. 
2. Att skapa en matristabell som innehåller rader och kolumner för de olika 

konceptidéer och kriterier relaterade till beslutet som kommer att fattas. 
Konceptidéerna kan skapas med hjälp av konceptgenerering och att bestämma 
ett referenskoncept. Där referenskonceptet är utgångspunkten för de andra 
koncepten, de andra koncepten bedöms utifrån om de klara ett kriterium 
bättre, samma eller sämre än referenskonceptet. 

3. Att bestämma vilka faktorer och kriterier som ska användas, dvs produktkrav 
som tex kostnaderna. 

4. Att tilldela vikter på produktkrav, att anta lämpliga vikter om vissa kriterier är 
viktigare än andra. 

5. Att forma ett poängsystem, genom att använda följande symboler: 
+: innebär att en konceptidé är bättre än referenskoncept. 
-: innebär att en konceptidé är sämre än referenskoncept. 
S: innebär att en konceptidé och referenskoncept är lika bra. 

6. Att beräkna summan av poäng för varje alternativ, och beslutet fattas sedan 
genom att välja den som har högsta poäng. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Exempel på hur Pughs matris kan se ut 
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2.3. Balk 

En balk är ett strukturellt element med en dominerande dimension (längd), som används för 
att överföra vikt till den linjära geometriska axeln, i syfte att upprätthålla extern balans. 
Balkarna bär plattorna och lasterna på dem, såväl som väggarna, och överför denna 
belastning till pelarna som i sin tur överför dem till baserna och sedan till marken. Det finns 
olika typer av balkar där varje typ har olika för och nackdelar. De vanligaste 
konstruktionsbalkarna som används idag är H, I och U-balk. (BE Group 2021) 
 
HEA-balk: 
HEA-balken används främst vid huskonstruktioner då fördelen med balken är dess låga höjd i 
sin relation till styrka (Bromma stål). Den är också lämplig att använda som pelare då den är 
motstånds tålig mot knäckning (BE Group, 2021). HEA-balkens karakteristiska utseende syns 
i figur 3. 

 
Figur 3 HEA-balksketch (vänster) Tvärsnitt HEA-balk (höger) (Bromma stål, 2021) 

 
 
HEB-balk: 
HEB-balken liknar HEA-balken och har samma användningsområden det som skiljer sig är att 
HEB-balken är grövre och därför har högre hållfasthet och vikt (Bromma stål, 2021). HEB- 
balkens karakteristiska utseende syns i figur 4. 

 
Figur 4  HEB-balksketch (Bromma stål, 2021) 
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IPE-balk: 
IPE-balken skiljer sig från H-balkarna genom att den är betydligt högre än vad flänsarna är 
breda. Balken erbjuder hög bärighet till en relativt låg vikt (Bromma Stål, 2021). IPE-balkens 
karakteristiska utseende syns i figur 5. 

 
Figur 5 IPE-balksketch (Bromma stål, 2021) 

UPE-balk: 
UPE-balken är idag den vanligaste U-balken i Sverige och är lämplig där man önskar en slät 
utsida för att till exempel fästa balken mot en annan slät yta (Bromma stål, 2021). UPE- 
balkens karakteristiska utseende syns i figur 6. 

 
Figur 6 UPE-balksketch (vänster) tvärsnitt UPE-balk (höger) (Bromma stål, 2021) 

UNP-balk: 
UNP-balken är en gammal standard av U-balk och kännetecknas av dess sluttande flänsar.  
Idag är balken nästan helt ersatt av UPE-balken och används främst när man har nytta av de 
sluttande flänsarna (BE Group, 2021). UNP- balkens karakteristiska utseende syns i figur 
balkens karakteristiska utseende syns i figur 7. 

 
Figur 7 UNP-balksketch (Bromma stål, 2021) 
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2.4. Finite element method, FEM 

FEM, är en metod baserad på approximationen av partiella differentialekvationer och 
används i processen för test och produktverifiering i designfasen, utan att använda empiriska 
test eller de tester som har att göra med analytisk matematisk form. 
Det hjälper mycket med att försöka helt förstå beteendet hos det designade stycket, under 
påverkan av olika belastningar, speciellt när det gäller att studera komplexa geometriska 
former. Det är ett databaserat beräkningsverktyg och med detta menas att den är en allmän 
matematisk procedur som används i olika fysiska uppgifter i tillämpade numeriska 
operationer. (Nilsson, 2021) 
FEM är mycket utbrett inom materialmekanikområdet och vid undersökning av deformation 
av fasta material med komplexa geometriska formler. 
Det används mest av både forskare och ingenjörer från olika områdena med anledningen att 
göra avancerade simuleringslösningar.   
Grunden i dagens FEM metoden tog sin utveckling och började användas på allvar i slutet av 
1950-talet av Ray Clough, Metoden blev presenterad av Ray år 1956. 
Det finns många områden där denna metod kan användas för att säkerställa att produkten 
som ska tillverkas innehåller de kriterier som har specificerats för olika typer av 
påfrestningar. (Bertil Nilsson, 2021) 
 
För att lösa komplexa problem kan man följa några olika steg. Det börjar med att göra en 
Cad-modell, Computer-Aided Design, som är ett program för datateknikdesign, där det 
används vid tillverkning och konstruktion. Det gör det möjligt att bygga en teknisk 
visualisering av industriella och tekniska modeller, ritningar och tekniska idéer, förutom 
möjligheten till modifiering och omstrukturering av färdiga konstruktioner. (Quek och Liu, 
2003) 
 
När det gäller simulering är det viktigt att göra en mesh efter att man har skapat en CAD-
modell. Meshing hjälper till med att bryta ner konstruktionens geometri till flera delar, för 
att identifiera den fysiska formen som är för komplicerad för en Cad-modell. Samtidigt finns 
det en nackdel och en fördel med att göra meshing, dvs att bryta ner konstruktionens 
geometri till flera delar vid simulering som syns i figur 8. Fördelen blir ökning i noggrannhet, 
medan nackdelen är att det blir mycket beräkningar, vilket kräver tid. (Quek och Liu, 2003) 
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Figur 8 Visar hur en mesh ser ut i FEM (Comsol, 2021) 

Ett annat viktigt steg innan man startar simulering är att välja rätt material till Cad-modellen, 
då både sträckgränsen och elasticitetsmodulen är viktiga att uppge. Det sista steget är att 
identifiera gränsvärden. Efter identifiering av gränsvärden kan man köra simuleringen. 
Identifieringen av gränsvärden görs genom att först ange var Cad-modellen kommer att vara 
fastspänd, storlek på last och var lasten uppstår. (Quek and Liu, 2003) 
 
 

 
Figur 9 visar FEM analys (Skill-Lync, 2020) 

Resultatet analyseras efter man har gjort de stegen och kört simulering för modellen. Det 
kan uppstå röda punkter på själva finite element-modellen, se figur 9, med de röda 
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punkterna menas singularitet. Singulariteten är punkter där kurvan beter sig komplex och 
den betyder att den inte har något värde, då den går mot oändligheten. Singulariteten är en 
endimensionell punkt i mitten av Black hole, som kännetecknas av dess oändliga densitet 
och tyngdkraft och som skapar spänning som är väldigt högt i vissa områden och påverkar 
därmed resultatet (Henrik Sönnerlind, 2015). Visualisering av detta syns i figur 10. 
 
Det finns olika skäl till att det uppstår singularitet vid finita element-modell, Det största 
skälet är att identifiera randvillkor på ett fel sätt, Detta leder till att det kan vara bra att man 
kontrollerar randvillkor för att säkerställa att inga felaktiga randvillkor uppstår. (Henrik 
Sönnerlind, 2015) 
 

 
Figur 10 Visualisering av en singularitet (Quora,2020) 
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2.5. Standarder 

Svenska institutet för standarder är en del av den internationella standardiseringen ISO och 
CEN där SIS har en stark position. SIS hjälper till att påverka den internationella 
standardiseringen genom att vara aktiva i dessa kommittéer och svenska organisationer och 
företag är med och påverkar genom att sitta i SIS egna kommittéer, visualisering på detta 
upplägg syns i figur 11.  
 

 
Figur 11 ISO:s, CEN:s och SIS:s vardera arbetsområden (svenska institutet för standarder, 2020) 

De SIS standarder som kommer att vara av intresse i detta arbete är SS-EN 1990, SS-EN 1991 
och SS-EN 1993. 
 
SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk fastställer de krav och 
principer ett bärverk behöver ha och beskriver grunderna för hur ett bärverk bör 
dimensioneras för säkerhet, brukbarhet och beständighet. SS-EN 1990 ger också en 
vägledning inom tillförlitlighet åt konstruktörer, byggherrar och beställare, entreprenörer 
och myndigheter (svenska institutet för standarder, 2020). 
 
SS-EN 1990 är tänkt att användas tillsammans med SS-EN 1991 till SS-EN 1999 där varje del 
är ett hjälpmedel för att dimensionera vid olika typer av förhållanden inklusiver situationer 
där man behöver ta med aspekter som jordbävningar eller brand. SS-EN 1990 kan också 
användas till att dimensionera bärverk som tillverkas av andra material än de som 
förekommer i SS-EN 1991 till SS-EN 1999 (svenska institutet för standarder, 2020). 
 
De generella förutsättningarna som gäller uttrycks som följande i SS-EN 1990  
 
”Val av bärande system och dimensionering av bärverk görs av personer med erforderlig 
kompetens och erfarenhet; 
Utförandet sker av personer med lämplig yrkesskicklighet och erfarenhet; 
Erforderlig tillsyn och kvalitetsstyrning utförs under projektering och utförande, dvs. på 
fabriker, verkstäder och på byggplatsen; 
Byggmaterial och produkter används enligt de specifikationer som anges i EN 1990 eller i EN 
1991 - EN 1999 eller i aktuella utförandestandarder, referensdokument eller 
produktspecifikationer; 
Bärverket kommer att underhållas på erforderligt sätt; 
Bärverket kommer att användas i enlighet med de antaganden som görs vid 
dimensioneringen.” 
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De delar som är av intresse i SS-EN 1991 är främst 1991-1-4 där direktiv ges för hur 
dimensioneringen ska göras för snölast och vindlast. Dessa används sedan ihop med SS-EN 
1993 som i sig ger dimensionsriktlinjer vid stålkonstruktioner. 
 

2.6 Beräkna snölast 

 
Snölast är viktigt att ta med i beräkningen vid dimensionering av konstruktioner i regioner 
där snöfall är vanligt till exempel i Norden (Isaksson, 2020). Om snölast inte betraktas kan 
detta leda till skador på konstruktionen 
(Isaksson, 2020). 
 
När man dimensionera för snölast är de inte enbart mängden snöfall man behöver ha i 
åtanke. Det är även vindens påverkan av hur snön fördelar sig på taket, området där 
konstruktionen ska placeras, densiteten på snön och takets form måste också tas med i 
uträkningen (Isaksson, 2020). 
 
Formlerna och tabellerna i delarna snölast och vindlast är hämtade ut svenska institutet för 
standarder.      
 
Snölast beräknas med formeln: 
 
 𝑠 = 𝜇𝑖 𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑘  (1) 
 
Där 
𝜇𝑖 = Snölastens formfaktor 
 
𝑠𝑘 = Det karakteristiska värdet för snölast på mark 
 
𝐶𝑒 = Exponeringsfaktorn 
 
𝐶𝑡 = Den termiska koefficenten 
 
 
 

2.6.1 Snölastens formfaktor 

Snölastens formfaktor förklarar hur snön fördelar sig på taket efter ett snöfall (svenska 
institutet för standarder, 2020). Detta kan bero på de geometriska formerna på taket och om 
de finns andra hinder på taket (Isaksson 2020). När formfaktor för snölast ska bestämmas 
väljer man my utifrån lutningen i figur 12 och tabell 1 
 



 

12 
 

 
Figur 12 Lutning för formfaktor (Isaksson 2020) 

 
Tabell 1 Lutning för formfaktor 

 
 
Värdena i tabell 1 och diagrammet gäller då det inte finns några hinder som kan stoppa snön 
från att glida av (SIS 1991 1-3). 

2.6.2 Karakteristiska värdet för snölast på mark 

När karakteristiska värden för snölast på mark bestäms hämtas dessa värden från kartor som 
visar den geografiska platsen av intresse till exempel figur 13 där snölastens grundvärde är 
angivet (Isaksson 2020, 52). 

 
Figur 13 Karta för snölastens grundvärde på mark i sverige (Isaksson 2020) 
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2.6.3 Exponeringsfaktor 

För att ta hänsyn till vindens påverkan på snön använder man sig av en exponeringsfaktor. 
Exponeringsfaktorer varierar beroende på vilken terräng och hur vindskyddat det är där 
konstruktionen ska placeras. I tabell 2 framkommer de tre olika klasserna av 
exponeringsfaktor som används när snölast beräknas (SIS 1991 1-3). 
 
Tabell 2 Val av exponeringsfaktor (Isaksson 2020) 

    
 

2.6.4 Termisk koefficient 

Den termiska koefficienten beror på värmeläckaget från taket där värmen som kommer 
igenom hjälper till att smälta snön. Detta värde sätts vanligtvis på 1,0 
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2.7 Vindlast 

När vindlasten ska bestämmas finns det ett antal faktorer som måste bestämmas så som 
vart konstruktionen skall ligga, vilken höjd konstruktionen kommer befinna sig på, området 
runt konstruktionen med mera (svenska institutet för standarder, 2020). 
 
Vindlasten beräknas med följande formel 
 
𝑊𝑒 =  𝑞𝑝(𝑍𝑒) ∙ 𝐶𝑝𝑒                   (2) 

 
Där 
𝑞𝑝(𝑍𝑒) = Det karakteristiska hastighetstrycket 

 
𝑍𝑒 = Referenshöjden för utvändig vindlast 
 
𝐶𝑝𝑒 = Formfaktorn för utvändig vindlast 

 
 

2.7.1 Hastighetsuttrycket 

För att kunna bestämma hastighetstrycket använder man sig av formeln 
 

𝑞𝑝(𝑍) =
𝜌⋅𝑣𝑚(𝑧)2

2
                    (3) 

  
Där 𝜌är luftens densitet och sätts till 1,25 kg/𝑚3  och 𝑣𝑚fås genom formeln 
 
𝑣𝑚(𝑧) =  𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑐𝑜(𝑧) ∙ 𝑣𝑏     (4) 
 
där 
𝑣𝑏 = Referensvindhastighet 
 
𝑐𝑟(𝑧) = Råhetsfaktorn 
 
𝑐𝑜(𝑧) = Topografifaktorn, med värdet 1,0 om inte annat anges 
 
Där en referenshastighet (𝑣𝑏) hämtas från kartor så som figur 14 som beskriver 
referenshastigheter för olika geografiska platser (Isaksson 2020,50). 
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Figur 14 Referenshastighet i Sverige (Isaksson 2020) 

 
 
Råhetsfaktorn fås med hjälp av formeln 
 
𝑐𝑟(𝑧) =  𝑘𝑟 ∙ ln (z/𝑧0)                          (5) 
 
Där z är höjd ovanför markyta och där terrängfaktorn (𝑘𝑟) fås genom formeln 
 
𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (𝑧0/𝑧0,𝐼𝐼)0,07  (6) 
 
Där z värdena hämtas ur tabell 3 som ger en definition av olika terrängtyper. 
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Tabell 3 Terrängtyp för vindlastv (Isaksson 2020) 

  
 
 

För att förenkla beräkningen kan man ta 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ur tabell 4 för att få ett karakteristiskt 

hastighetstryck 
 
Tabell 4 karakteristiskt hastighetstryck  (Isaksson 2020) 
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För att få ut 𝑐𝑝𝑒används tabell 5:  där 𝑐𝑝𝑒,10används då den belastade arean är större än   

10𝑚2 
 
Tabell 5  formfaktor för rektangulär platform (Isaksson 2020) 

 
 

Efter att fått fram vindlasten kan kraften på bärverket fås genom formeln 
 
𝐹𝑤 = 𝑐𝑠𝑐𝑑 ∙ 𝑐𝑓 ∙ 𝑞𝑝(𝑍𝑒) ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓                      (7) 
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2.7.2 Hållfasthet 

För att få fram ett lämpligt resultat av beräkningen måste ett korrekt hållfasthetsvärde 
anges. Materialet som ska användas är stål och hållfasthetsvärden för vanliga ståltyper vid 
konstruktion hämtas från tabell 6 
 
Tabell 6 Hållfasthetsvärden för vanliga ståltyper (Isaksson 2020) 
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2.8 Tidigare forskning/arbeten  

Det finns en hel del forskning och vetenskapliga studier som redan gjorts angående 
utformning av konstruktion och skapa ett nytt koncept för att lösa ett visst problem med 
hjälp av användning av tillgängliga teknik inom många olika teknikområden. En av dessa 
studier är examensarbetet Omkonstruktion av lyftögla till ABB:s transformatorer (Kodzaga 
och Enbom, 2020). Den här studien handlar om att skapa en konceptlösning för lyftöglan 
som kan passa bra för stålvajrar och dessutom för syntetiska vajrar för att kunna lyfta 
transformatorer för ABB. Anledningen är att göra arbetsmiljön bättre och att göra 
transporter enklare.  Omkonstruktion av lyftögla till ABB:s transformatorer studien 
behandlar på liknande sätt som den här studien gäller de metoderna som används, då båda 
studierna kräver att designa olika koncept med CAD och göra jämförelse. De konceptidéerna 
behöver utvärderas och viktas med hjälp av Pugh metoden. Efteråt får man göra tester med 
hjälp av FEM för att klara kravet som ställs för att komma fram till bästa koncept och möta 
företagets önskemål. Det ges inga bilder på hur konceptet ska se ut men enligt beskrivningen 
skulle man komma fram till och skapa sig en bild av några konceptidéer.  
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3. Metod 

I detta avsnitt behandlas de vetenskapliga metoder som använts för att besvara 
frågeställningen samt möta examensarbetets syfte. 

3.1. Design av studien 

Arbetet är designat för att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att 
hämta information. Information ficks av företaget såsom data kring kylsystemets vikt och 
mått samt information kring anläggningens uppbyggnad. Den kvalitativa metoden kom 
främst genom intervjuer med företaget men även via observationer på plats. Först gjordes 
en förstudie för att få en överblick över av vad som behövde göras och vilka krafter som 
konstruktionen behövde tåla. Genom ett besök på anläggningen och CAD-filer som tillhanda 
gavs av HEM kom en förståelse för var konstruktionen skulle vara lokaliserad och var vikten 
behövde vila. De krafter som konstruktionen behövde tåla kom främst från kylsystemets 
tillverkare där information fanns om vikten på kylsystemet vid operativt tillstånd där 
säkerhetsmarginaler sedan fick läggas till. Därefter gjordes en konceptgenerering där olika 
koncept togs fram för att hitta en bra grunddesign. Denna design kunde sedan utvecklas 
vidare och 3d-modelleras för att kunna testa med FEM hur den behövde dimensioneras för 
att tåla de laster den ska utsättas för. Först var tanken att göra en grundlig litteraturstudie i 
början av arbete, Detta ändrades dock när insynen kom att det skulle behöva samlas in 
information under hela arbetets gång enligt figur 15. 
 

 
Figur 15 Design av studien 

3.2. Datainsamlingsmetod 

Under detta avsnitt presenteras de tre olika metoderna som har använts under arbetets 
gång för insamling av data i syfte att besvara ställda frågeställningar. De tre metoderna som 
använts är, intervjuer, observationer och litteraturstudie. Det framgår motivering till varför 
metodvalet passar för de ställda frågeställningarna. 
 

3.2.1 Intervjuer 

Examensarbetet är en del i ett stort projekt där saker ändras hela tiden. Intervjuer är bra för 
att alltid ha den senaste informationen och få en förståelse för hur helhetsbilden ändras och 
kunna anpassa sig efter det. Genom att få information via företaget direkt ökar också 
validiteten av informationen.   
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3.2.2 Observationer 

Observationer har gjorts genom guidad tur inom det avstängda området på anläggningen 
där konstruktionen ska vara. Detta har gjorts för att få en djupare förståelse för hur 
anläggningen ser ut nu och hur den kommer se ut efter uppgraderingen. Genom att få göra 
observationer blir det också enklare att generera idéer på lösningar.   

3.2.3 Litteraturstudie 

Tidigare rapporter och arbeten har undersökts för att hitta hur liknande problem har lösts på 
andra anläggningar. Genom att granska dessa får man en större förståelse för vilka krafter 
man kommer att behöva ta hänsyn till och andra faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid 
designen av konstruktionen. 
En av de databaser som har använts för att insamla data av vetenskapliga rapporter är 
Google Scholar, i syftet att den hjälper till att hitta relevanta och vetenskapliga arbeten. 
Vidare har information angående standarderna inhämtats från SIS som finns tillgängligt 
genom Uppsala universitet. 

3.3 Dataanalys 

För att förstå den insamlade data användes vissa faser i produktutvecklingsprocessen. Här 
blev brainstorming en viktig metod för att få fram olika koncept. När olika koncept hade 
tagits fram användes pughs matris för konceptval. Där de olika konceptens för och nackdelar 
vägdes mot varandra och de kriterier som tagits fram. 
 
Eurokoder användes för att dimensioneringen av konstruktionen skulle bli korrekt baserat på 
var och hur konstruktionen skulle placeras. FEM-beräkningar och beräkningar gjorda i 
matlab utfördes för att undersöka hållfastheten på konstruktionen. 

3.3.1 Konceptvalsmetod 

Beroende på covid-19 och att HEM är placerat i Halmstad har endast ett besök varit möjligt 
för att göra observationer. Detta har gjort att den mesta kommunikationen har skett online 
och den större förståelsen om hur anläggningen ser ut har kommit från 3D-modeller. 
Handledare och andra inblandade har gett input på vad som är viktigt att ha i åtanke i 
designen. Denna input har sedan lett till att tre koncept har tagits fram där en pugh matris 
sedan har använts för att få fram det slutgiltiga konceptet. De olika koncepten ställdes emot 
varandra i pugh matrisen där olika kriterier hade tagits fram med olika rangordningar. 
Koncept 1 används som referens och har 0 poäng i alla kategorier. De resterande koncepten 
får sen antigen plus, noll eller minus beroende på om de löser de specifika kriteriet bättre 
eller sämre än referensen. När alla kriterier har gåtts igenom beräknas poängen ihop för 
varje koncept och konceptet med mest poäng väljs för att användas. 

3.3.2 FEM beräkningar 

CAD programmet solidworks användes för att först ta fram en 3D-modell av alla delar till 
konstruktionen individuellt. När de olika delar var framtagna monterades de ihop för att 
bilda den tänkta konstruktionen. Innan FEM beräkningar kan göras på 3D-modellen måste 
lasten som ska appliceras först bestämmas. 
Framtagandet av denna last gjordes genom att först ta fram vikten på kylsystemsmodulerna 
och räkna ihop dess. För att sedan ta fram de säkerhetsmarginaler som krävs enligt lag 
användes eurokoder för att beräkna den snölast och vindlast som kylsystemet kan utsättas 
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för. Detta görs genom bestämda formler där olika faktorer tas med som vart i landet den ska 
placeras, hur nära kusten det är, hur högt den ska placeras och mera.  När detta är fram 
taget kan den totala lasten som konstruktionen ska klara av bestämmas. 
 
När lasten var bestämd kunde FEM-beräkningar börjar göras. I 3D-modellen bestämdes 
fästpunkter som motsvara de punkter där konstruktionen kommer vara fast satt i 
verkligheten. Där efter kan lasten appliceras på den yta som kylmodulerna kommer att 
täcka. Med detta bestämt kan vanligtvis FEM-beräkningar utföras. Dock uppkom 
begränsningar i programmets licens vilket inte tillät FEM-beräkningar i den fullt ihopsatta 
3D-modellen. Detta ledde till att FEM-beräkningar utfördes på de 6 bärande balkarna 
individuellt där antagandet att lasten var jämnt fördelad gjordes för att belasta en balk men 
en sjättedel av totallasten. För att bekräfta att detta antagande stämmer användes en 
matlab kod för att visa belastningsfördelningen på konstruktionen. Matlab koden bekräftade 
att lasten fördelades jämt över de 6 bärande balkarna. Med denna information användes 
FEM-beräkningar för att dimensionera balkarna.     

3.4 Validitet och reliabilitet 

Med begreppet validitet menas att studera rätt saker för att mäta vad som krävs för att ge 
svar på frågeställningar genom att använda rätt metod. Validitet kan uppnås genom att 
litteraturgenomgången handlar om det ämnesområde som problematiseringen, syftet och 
frågeställningarna anger. Datainsamlingsmetoden ska stämma med syftet, frågeställningar 
och problemställningen. Vid diskussionen av denna studie kommer frågeställningar att 
besvaras. Valet av teorin i den studien bestämdes utifrån både syfte och frågeställningar. I 
teoriavsnittet, har FEM undersökts med ett skäl, vilket är att säkerställa att genomförande är 
på rätt sätt. I den här studien uppnås validitet genom att rätt sak har studerats under 
arbetet. Detta betyder att det som har presenteras i problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar är detsamma som har undersökts i andra delen av arbetet.  (Blomkvist och 
Hallin, 2014) 
 
Med reliabiliteten menas att studera informationen på rätt sätt. Om man får samma resultat 
med samma metoder och under samma förhållanden betyder det att metoderna som 
användes är rätt. (Blomkvist och Hallin, 2014) Den nya lösningskonstruktionen av kylsystem 
som har konstruerats i CAD-programmet kommer att vara tillgänglig att reproduceras av 
andra individer, och med detta kan innebära att det blir ökning i reliabiliteten. För att den 
här studien inkluderar konceptgenerering leder det till att resultat som kommer att fås vid 
denna studie kommer inte finnas en garanti att få detsamma resultat vid möjligheten att 
upprepa den studien. För att säkerställa reliabiliteten används deltagande i den studien 
korrekt sätt för att skriva anteckningar vid intervjun, då en av oss ställde frågor medan den 
andra antecknade under tiden.   
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3.5 Etiska aspekter  

Det etiska ställningstagandet studien arbetar efter är att ha god forskningssed. Där studien 
följer informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet. Där regler till 
hanteringen av information och uppgifter har följts för att hålla en god kvalitet på studien. 
Studien har inte med mer information än som behövs om HEM och de anställda, studien har 
inte heller med någon information som fåtts av HEM utan samtycke. 
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4. Förstudie 

I detta avsnitt presenteras hur anläggningen är uppbyggd och konfigurerad. Det kylsystem 
som ska användas som utgångspunkt i arbetet bestäms även här. 

4.1 Anläggningens konfiguration 

Anläggningen består av flera byggnader som sitter ihop där varje byggnad har en specifik 
uppgift. Byggnaden som är av intresse i denna rapport är den inringade byggnaden i figur 16 
Det är på denna byggnads tak kylanläggning är tänkt att placeras. Anläggningen är byggt på 
ett sådant sätt att den har 6 betongpelare som går längs med varje långsida på utsidan av 
byggnaden. Det är på dessa betongpelare konstruktionen ska vila. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pelarna har ett tvärsnitt 0,4 x 0,58m där varje pelare är förskjuten 5,4m från varandra som 
visas i figur 17. Detta ger en total läng på 27,39 meter och bredden mellan pelarna är 
15,57m. Det som måste has i åtanke vid design av konstruktionen är att några pelare inte 
slutar vid toppen av taket utan fortsätter upp för att ge stöd åt ytterligare en byggnad som 
syns i figur 15 Detta innebär att balkarna vid denna kant inte kommer kunna läggas på 
pelarna utan måste fästas vid sidan av pelarna. 

Figur 16 Visar hur anläggningen ser ut 
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 Figur 17 Pelar upplägg 

                        

4.2. Val av kylsystem 

Vid val av kylsystem har vi med hjälp av HEM fått göra ett antagande då HEM inte bestämt 
vilket kylsystem de vill använda. Kylsystemet som kommer användas i arbetet är 10st 2MW 
kylsystem från tillverkaren Vestas som syns i figur 18. Anledningen till att detta system har 
valts är främst på grund av att HEM har använt detta system på en av sina anläggningar 
tidigare. Vilket betyder att mycket av informationen som kommer behövas i arbetet är 
lättillgänglig. Både vi och HEM har förståelse för att ett annat kylsystem kan väljas vilket 
innebär att modifieringar kan komma att behöva göras på vår lösning. 
 

 
Figur 18 Exempel på kylsystem (vestas 2019) 
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5 Koncept 

I detta kapitel sker konceptgenereringen där olika koncept tas fram. De olika koncepten som 
tagits fram har olika för och nackdelar och ställs emot varandra. Val av koncept bestäms 
sedan med en pugh matris. 
 
 

5.1 konceptgenereringen 

Den första konceptgenereringen användes för att ta fram ett “grundkoncept” för att komma 
fram till på vilket sätt grunden för bärverket borde konstrueras. De olika koncepten har olika 
för och nackdelar som värdesätts med en pughs matris. Dock räknas även företagets 
önskemål in i valprocessen. Vid framtagning av koncepten ville vi ha en design som var så 
enkel som möjligt. Då konstruktionen ska placeras på ett tak ville vi att balkarna skulle kunna 
lyftas upp en och en för att sedan monteras på plats på taket då de kan bli problem att lyfta 
upp en stor färdigkonstruerad enhet. 
 

5.2 Koncept 1 

Koncept 1 och 2 handlar främst om hur bärstommen ska monteras. I koncept 1 som syns i 
figur 19 är balkarna hopfästa på ett sådant sätt att både de lodräta och vågräta balkarna är i 
nivå med varandra vilket innebär att konstruktionen blir lägre och kylsystem mer 
lättåtkomliga dock blir tillverkningen och monteringen svårare. 
 

 
Figur 19 Koncept 1 
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5.3 Koncept 2 

I koncept 2 som syns i figur 20 läggs de vågräta balkarna ovanför de lodräta som ligger på 
betongpelare. Detta innebär att de vågräta balkarna kommer bli betydligt längre än i 
koncept 1 men mycket färre i antal. Nackdelen med detta koncept är att kylsystemet måste 
flyttas upp, då konstruktionen blir högre, vilket kan ge problem med konstruktioner som ska 
vara inomhus. Det positiva med att ha färre delar är dock att monteringen blir enklare något 
som kan ha stor vikt då balkarna måste lyftas upp på taket. 
 

 
Figur 20 Koncept 2 
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5.4 Koncept 3 

Koncept 3 som syns i figur 21 kan ses som en alternativ påbyggnad på både koncept 1 och 2. 
Tanken är att bygga in kylsystemet i en “låda” för att ge en starkare konstruktion. Företaget 
hade en oro om att när balkarna belastas och böjs lite kommer det resultera i att en kraft 
trycker på betongpelarna utåt. Detta skulle då vara ett sätt att motarbeta detta. Denna 
struktur skulle också underlätta monteringen av trappan, som är önskad av företaget, för att 
kunna inspektera systemet. Nackdelen blir dock en krångligare konstruktion som även låser 
in hela systemet vilket kan försvåra om ett modulbyte skulle behövas. 
 

 
Figur 21 : Koncept 3 
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5.4 Val av koncept 

För att komma fram till vilket koncept som skulle vidareutvecklas användes en pughs matris 
där de olika koncepten fick olika höga poäng i olika kategorier som valdes efter diskussioner 
med HEM där 5 är det högsta och 1 det lägsta och det konceptet med mest poäng 
vidareutvecklas.   
 

Tabell 7 Matris för konceptval 

Kriterier Rangordning Koncept 1 
(referens) 

Koncept 2 Koncept 3 

Vikt 5 0 + - 

Lätt att montera 3 0 + - 

Lätt att tillverka 3 0 0 - 

Pris 4 0 + 0 

Flexibilitet 2 0 0 + 

Säkerhet 3 0 0 0 

Summa  0 12 -9 

Vidareutveckla  Nej Ja Nej 

 

Koncept 2 “vann” matrisen och valdes för att utvecklas vidare. Koncept 1 var dock inte långt 
ifrån. Detta är inte förvånande då både koncept 1 och koncept 2 är väldigt lika till designen. 
Detta är också anledning till att bara ett koncept valdes att titta på. Hade koncept 1 och 2 
varit designade mer olikt hade de kunnat vara av intresse att titta på båda designerna när de 
blev så pass jämna i matrisen. I avsnitt 5.4.1–5.4.6 kommer motiveringen till 
poängsättningen i matrisen. 
 

5.4.1 Vikten 

Här fick koncept 1 och 2 samma betyg då de båda designerna uppskattas till att behöva 
ungefär samma mäng material för att konstrueras. Koncept 3 fick betydligt lägre poäng här 
då den har två nivåer av balkar vilket ökar vikten för denna design betydligt. 

 
5.4.2 Lätt att montera 

Det är här som koncept 2 får den vinnande poängen då denna design behöver färre delar att 
montera ihop. På koncept 1 behövs fyra balkar monteras mellan varje bärande balk medan i 
koncept 2 läggs dessa balkar direkt ovanpå vilket innebär att färre balkar behöver kapas upp. 
Koncept 3 får lägst poäng här, då denna design skulle kräva att de översta balkarna blir 
monterade efter att kylsystemet har satts på plats, och det blir fler moment i sin helhet. 



 

30 
 

 

 

 

5.4.3 Lätt att tillverka 

Här fick alla koncept relativt höga poäng då alla koncept i grunden består av balkar i olika 
storlekar vilket gör att tillverkning i stora drag blir att kapa balkar i rätt längd för att sedan 
svetsas ihop på plats. Koncept 3 fick ett lägre poäng här då den består av betydligt fler delar. 
 

5.4.4 Pris 

Här var det främst materialkostnaden som vägdes in vilket gör att koncept 1 och 2 får 
samma poäng och koncept 3 får betydligt sämre. 
 

5.4.5 Flexibilitet 

Detta är den enda kategorin som koncept 3 fick högre poäng på då tanken med detta 
koncept var att man skulle kunna använda den mer komplexa konstruktionen för att kunna 
integrera t.ex en trappa upp för underhåll. För att uppnå detta på koncept 1 och 2 kommer 
man behöva placera en konstruktion ovanpå bärverket.   
 

5.4.6 Säkerhet 

Då varje konstruktion dimensioneras för att klara lasten ser vi inte att det kommer vara 
någon större skillnad mellan de olika koncepten från ett säkerhetsperspektiv.   
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6 Dimensionering av bärverk 

Under detta kapitel presenteras de beräkningar som har gjorts under arbetet. 

6.1 Beräkningar av snölast 

För beräkning av snölast används formel (1) för att få fram snölasten 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ⋅ 𝑐𝑒 ⋅ 𝑐𝑡 ⋅ 𝑠𝑘 ⇒ 0,8 ⋅1,0⋅1,0⋅1,5 = 1,2 kN/𝑚2 

 

Där formfaktorn 𝜇𝑖hämtas ur tabell (3) och väljs till 0,8 då vi inte har någon exakt lutning på 

taket på kylsystemet, men det vi har kunnat hitta har dessa typer av kylsystem oftast låg till 

ingen lutning på taken och väljer då 𝛼<30 grader. 

 

Exponeringsfaktorn 𝑐𝑒 hämtas från tabell (4) och väljs till normalt värde då vi värderar platsen 

konstruktionen ska ligga på till ett normalt utsatt område och får då värdet 1,0. 

 

Den termiska koefficienten 𝑐𝑡 sätts vanligtvis på 1,0 och kommer även göras det i vårt fall. 

 

Snölastens grundvärde hämtas från figur (13) och bestäms till 1,5 då konstruktionen ska 

placeras i Halmstad vid västkusten. 

 

6.2 Beräkningar av vindlast 

 
Vid beräkning av vindlast används formel (2) 
 
𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ⋅ 𝑐𝑝𝑒 

 
Där 𝑞𝑝(𝑧𝑒) först fås genom (3) att räkna ut 

 

𝑞𝑝(𝑍) =
𝜌 ⋅ 𝑣𝑚(𝑧)2

2
 

 
För att underlätta beräkningen hämtas ett karakteristiskt hastighetstryck ur tabell 6 som 

bestäms dels av terrängtyp som fås genom tabell 5 och väljs till typ II, och referenshastighet 

som fås ur figur 14 och bestäms till 25 m/s då konstruktionen ska ligga i Halmstad och höjden 

väljs till 20m för att vara på den säkra sidan. Detta ger 𝑞𝑝(20) till 1,01. 

 
Formfaktorn 𝑐𝑝𝑒hämtas ur tabell (7) och ger då värdet -1.2 
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Detta ger oss ekvationen 
 
𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(20) ⋅ 𝑐𝑝𝑒 ⇒ 1,01 ⋅ −1,2 = −1,212kN/𝑚2 

 
Detta innebär en sugkraft på konstruktionen vilket måste hållas i åtanke. Konstruktionen klara 
av den kraften uppåt utan att flyttas eller skadas.   

6.3 Val av balk 

Den typ av balk som valts för att ligga mellan pelarna är IPE-balkar då dessa balkar klarar 
högst belastning relativt till sin vikt. Då konstruktionen ska vara placerad på ett tak behöver 
ingen hänsyn tas till brist på plats på höjden. Vilket annars kan vara ett problem för IPE-balk. 
För de balkar som ska ligga tvärs över IPE-balkarna har HEB-balk valts då dess uppgift inte är 
att bära någon större last utan dess främsta uppgift är att stabilisera IPE-balkarna och ge en 
jämn yta med möjlighet till att fästa kylsystemet på. Tvärsnitts dimensionerna för dessa 
balkar finns i bilaga 1 och 2. Stålet som valts till båda balktyperna är S355J2 som är ett 
vanligt konstruktionsstål som har god svetsförmåga, bilaga 3. 

6.4 Test av enskilda balkar 

För att hitta en bra dimension för IPE-balkarna testas först en balk i en simulering. Då vikten 
kommer vara relativt jämnt fördelad på konstruktionen och det kommer vara sex balkar som 
är ansvariga för att bära lasten testas den enskilda balken med en sjättedel av den totala 
lasten. I bilaga 4 fås den operativa vikten per kylsystemsmodul till 3251 kg och hela 
kylsystemet kommer bestå av 10 moduler. Vindlasten behöver ej räknas med då det blev en 
sugkraft. Snölasten behöver dock tas med i beräkningarna för att få en korrekt dimension. 
Snölasten är 1,2 kN/𝑚2 i bilaga 4 fås måtten för kylsystemet 11,5⋅24 m vilket ger arean 276 
𝑚2vilket ger en kraft på 331,2 kN på hela konstruktionen. Den totala kraften konstruktionen 
behöver bära blir: 
 
32 510 kg ⇒   318 814 N 
 
331 200 + 318 814 = 650 014 N 
 
För att testa detta på en enskild IPE-balk divideras det med 6 och blir då 108 336 N 
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Figur 22 FEM analys på IPE-balk 

 
 
 
 
 
Efter tester med FEM program som syns i figur 22 tas slutsatsen att en IPE 450 balk är 
tillräckligt stark för att klara av de laster kylsystemet kommer utsätta konstruktionen för. 
 
Det gjordes också FEM beräkningar på HEB-balk för att se om att dessa klara av att bära 
kylsystemet utan att deformeras detta syns i figur 23. 
 

 
Figur 23 FEM- analys på HEB-balk 
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6.5 Verifiering med matlab 

Studentversionen av 3D-modeleringsprogrammet Solidworks hade begräsningar med hur 
många assemblys som var tillåtna i en simulation. Detta ledde till att vi fick testa varje balk 
individuellt enligt 4.8. För att verifiera att antagandet om att lasten är jämnt fördelad, 
användes en matlab kod som finns i bilaga 5 för att beräkna hur lasten kommer fördela sig.  I 
koden angavs input på balkarna och kylenheten. För balkarna angavs hur deras tvärsnitt såg 
ut vilket går att se i bilaga 5, hållfastheten angavs också för balkarna samt hur långa och var 
fäst punkterna sitter i figur 24 illustreras lasten på IPE-balkarna från HEB-balkarna. 
Kylenheten beskrevs som en enhet där vi gjorde antagandet att massan är jämnt fördelad.  
Efter att koden körts visar resultatet att lasten blir jämnt fördelad och det stärker också att vi 
kan simulera balkarna enskilt i vårt 3D-modeleringsprogram.   
 
 
 
  

Figur 24 illustration för lastfördelning i matlab 
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7. Resultat 

I detta kapitel visas de resultat som arbetet har kommit fram till.  
 

7.1 Hela konstruktionen 

I figur 25 visas en datorgenererad modell av arbetets konstruktionsförslag, där den gula 
transparenta modellen representera kylanläggningen ovanpå bärverket. Då det finns en dörr 
som leder ut på taket mellan två av pelarna på anläggningen placeras kylsystemet närmare 
ytterkanten, för att göra det möjligt att komma ut på taket. Det finns även plats för att 
placera kylsystemet längre bak för att göra plats för en trappa upp till kylsystemet likt den 
som ses i figur 19 (koncept 3). 
 

 
Figur 25 Modell av kylsystem och bärverk 

 

7.2 Längd på balk 

Genom att ha skapat en datormodell av konstruktionen i ett CAD program testades olika 
upplägg och längder av balkar för att hitta längder som gav bra stöd för kylsystemet.  
Avståndet mellan pelarna är 14 m och de längsta standard IPE 450 balkarna som har funnits i 
litteraturundersökning är 15,1 m vilket gör att IPE 450 balkarna levereras med en lämplig 
längd och behöver inte modifieras för att kunna uppfylla det önskade syftet. HEB 120 
balkarna behöver sträcka sig till 27,190 m vilket innebär att man kommer behöva två olika 
längder på balkarna. En längd på 10,895 m och en på 5,4 m, som sedan läggs som illustrerat i 
figur 26 
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Figur 26 Placering av balkar 

7.3 Fästanordning 

Detta arbete har inte undersökt de krav som krävs för en fästanordning och kommer därför 
bara visa en design om hur det skulle kunna se ut. Fästena i figur 27 är enbart för att ge en 
illustrerad bild av hur de kan se ut vid montering. 
 
Fästanordningen som har tagits fram har två olika designer. En för betongpelarna som 
konstruktionen kommer vila på och en för de tre pelare som försätter uppåt utefter taket. 
Designen för de korta pelarna är en stålkonstruktion som monteras i betongen med 
bult/skruv som sedan har en ränna i sig där IPE balkarna kan vila. Rännan är större än balken 
vilket ger konstruktionen möjlighet att röra på sig då konstruktionen kan expandera i 
varmare väder och dras ihop i kallare väder. Detta innebär att IPE balken inte sätts fast direkt 
i fästanordningen utan vilar i den. Fästanordningen för de högre pelarna monteras på ett 
liknande sätt dock placeras denna på sidan av pelaren. IPE balken svetsas sedan fast på 
fästanordningen dock så är IPE-balken fortfarande fri i motsatt ände där balken fortfarande 
kan röra på sig. Designer på de olika fästanordningarna syns i figur 27.   
 

 
Figur 27 Infästning vilande balk (vänster) fast svetsad balk (höger) 
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8. Analys 

Under detta avsnitt besvaras de två ställda frågeställningar från introduktionen. 

8.1 Frågeställning 1 

Vilka faktorer måste tas till hänsyn till för att dimensionera konstruktionen? 
Frågeställning 1 besvaras främst i kapitel 2.6, där eurokoder måste användas för att kunna 
räkna fram en säkerhetsmarginal på vad konstruktionen måste klara av för laster för att få 
byggas. En eurokod som var viktiga för detta arbete var standard SS-EN 1993 som handlar 
om snölast. Där man med hjälp av faktorerna formfaktor, karatolistiskt snölast på mark, 
exponeringsfaktor och termisk koefficient har kunnat räkna fram den last som 
konstruktionen behöver tåla med hänsyn till snön. Den andra viktiga eurokod i detta arbete 
är SS-EN 1994 som handlar om vindlast. De faktorer som är viktiga i denna standard är 
karakteristiskt hastighetstryck och formfaktorn. För att få karakteristiskt hastighetstryck 
användes kartor som kan ge en referenshastighet som kan hjälpa en att hämta ut ett 
karakteristiskt hastighetsuttryck. Med dessa eurokoder fick man sedan fram de marginaler 
som behövdes för att kunna dimensionera bärverket. 

8.2 Frågeställning 2 

Hur ska ett bärverk konstrueras för att klara av att bära ett kylsystem och kunna placeras på 
ett tak? 
Frågeställning 2 besvaras i kapitlet 5.4 val av koncept, beräkningar för snölast och vindlast i 
kapitel 6.1 och 6.2 samt vid kapital 6.3 val av balk. I kapitel 4.1(anläggnings upplägg) där 
observationer och en 3D modell av anläggningen användes för att få en överblick av hur 
anläggningen ser ut. Detta låg till grund för att 3 koncept togs fram och gav också 5 kriterier 
som användes i pughs matrisen. Med hjälp av de beräkningar som fås av i kapitel 6.1 
(beräkning snölast) fås den säkerhetsmarginal som bärverket behöver klara av för att få 
byggas. I kapitel 6.2 (beräkning vindlast) fås den kraft som konstruktionen med kylsystem 
utsätts för av vinden. Detta ligger sedan till grund för dimensioneringen av balkarna. När 
dimensionerna var fastställda undersöktes olika leverantörer för att fastställa att de behov 
som fanns gick att uppfylla.    
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9. Diskussion 

I Detta kapitel diskuteras delar av rapporten för att ge en förståelse för tankegångarna kring 
frågeställningarna, metoderna och syftet. 

9.1 Reflektion 

Examensarbetet har uppfyllt sitt syfte med att komma fram med ett konstruktionskoncept 
för att kunna bära ett luftkylssystem på ett bärverk med de förutsättningar som finns på 
anläggningen idag. Arbetet har till stor del kunnat svara på de frågeställningar som ställts 
genom att undersöka de regler som finns vid dimensionering och sedan tagit fram en CAD 
modell som testats med FEM beräkningar.  
 
En stor del av att svara på frågeställning 1 har skett genom litteraturstudien. Där de lämpliga 
eurokoder hittades för studien som förklarar vilka marginaler som behövs och hur 
marginalerna fås fram i de olika eurokoderna. Eurokoderna som var aktuella för detta arbete 
var främst SS-EN 1991-1-3 och SS-EN 1991-1-4 som beskriver dimensionering vid snölast och 
vindlast. Genom dessa har de marginaler som behövts för konstruktionen kunnat tas fram.    
 
Frågeställning 2 har besvarats till god grad men inom vissa aspekter hade arbetet kunnat gå 
djupare. Arbetet har kommit fram till en rimlig konstruktion som uppfyller kraven enligt 
HEMs problembeskrivning. Mycket av tänket av framtagningen av konstruktionen har legat 
på att göra en så enkel konstruktion som möjligt. Anledningen till detta tankesätt har främst 
berott på platsen konstruktionen ska ligga på. Att få en konstruktion av detta slag upp på ett 
tak som inte är helt lättåtkomligt kan bli problematiskt. Ju större och tyngre delar man 
försöker lyfta åt gången innebär en större risk. Arbetet har på grund av detta försökt att få 
fram en design som kan lyftas del för del för att sedan svetsas ihop på taket direkt på plats. 
Denna aspekt har lyckats bra då de största delarna utöver kylsystemsmodulerna, man 
behöver lyfta är IPE 450 balkarna på 15,1 m. Vilka behöver ha denna storlek som en enhet 
för att kunna utföra det jobb de är tänkta för. Arbetet hade kunnat gå djupare in på 
modifieringar som troligtvis kommer göras på konstruktionen, såsom trappa och väg runt 
kylanläggningen som blir nödvändig för att kunna röra sig smidigt runt kylsystemet vid 
underhåll och dylikt.               

9.2 metoddiskussion 

De valda metoderna har varit till stor hjälp för arbetet, besöket på anläggning har varit av 
stor nytta då de gav en uppfattning om de svårigheter som kan uppstå för att få upp 
konstruktionen. 3D modellering har varit av stort värde med både design men främst för att 
enkelt kunna avgöra vilka mått som varit lämpliga för att få ihop konstruktionen på ett bra 
sätt. Eurokoder har varit viktiga i arbetet för att få fram en konstruktion som följer de regler 
som finns i EU och Sverige. Dock var det tidskrävande att förstå sig på hur koderna funkar 
och används, här hade det varit hjälpsamt att ha haft ett arbete som har använt sig av 
eurokoder som komplettering till de ensamma eurokoderna för att snabbare få en förståelse 
för hur de används i praktiken.   
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10. Slutsatser 

I detta kapitel dras slutsatser kring vilken grad syftet och frågeställningarna har uppnåtts. 

10.1 Slutsatser 

Arbetet har undersökt möjligheten att konstruera ett bärverk som kan placeras på taket för 
att bära ett nytt lyftkylssysstem på HEMs anläggning för att kunna nå framtida miljökrav. 
Arbetet har kom fram till tre olika koncept som kunde lösa uppgiften att bära kylsystemet. 
Av dessa tre koncept valdes ett för att utvecklas vidare. Detta koncept utvecklades för att 
kunna uppfylla examensarbetets syfte att klara av lasten från kylsystemet samtidigt som 
konstruktionen vilar på de befintliga betongpelarna vid anläggningen. Vid framtagningen av 
konstruktionen har placeringen hållits i åtanke för att underlätta installationen på 
anläggningens tak. 
 
Frågeställning 1 har besvarats genom att undersöka de krav som ställs för dessa typer av 
konstruktioner för att få användas. Detta har främst gjorts via att undersöka eurokoder för 
att fastställa den säkerhetsmarginal som behövs för att konstruktionen ska ses som säker. 
Undersökningen av dessa koder blev grunden för att kunna dimensionera bärverket och 
välja goda material.       
 
Frågeställning 2 har besvarats genom att ta fram en datorgenererad struktur på 
konstruktions konceptet vilket har givit en tydlig bild av hur bärverket skulle kunna se ut. 
Grunden för detta har fåtts genom en litteraturundersökning där olika konstruktionsmaterial 
undersöktes för att få fram det mest lämpade. 
 

Genom den efterforskning och de metoder som använts i arbetet har båda frågeställningarna 

kunnat besvarats och syftet med arbetet har uppnåtts. 

10.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Rekommendationerna för fortsatt arbete av bärverk till kylsystem är att göra simuleringar i 
simuleringsprogram som inte har några begränsningar och kan simulera hela konstruktionen 
för att bekräfta resultatet som denna rapport har kommit fram till.  
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