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Sammanfattning 

I samarbete med Semcon i Karlskrona utvecklades en konceptlösning för 
upptagning av kabel ur en karusell med två fack. Kabeln ägde en diameter på 
300 mm samt en vikt på 160 kg/m. Flertalet konceptförslag togs fram via 
brainstorming varav ett sållades fram med hjälp av Pughs konceptvalsmatris. 

Lösningen blev en arm vilken vilar på ett stödfackverk. Armens ände är krökt 
så att den matchar kabelns bockningsradie. Armen kan translatera i sidled med 
hjälp av en puck belägen i skenor. Dessa skenor är klädda med Robalonplast 
för en bra glidyta. Translationen genomförs med hjälp av vinsch och vajer. I 
armens bakre ände återfinns ett gångjärn vilket möjlig rotation kring 
stödpelaren. I karusellens centrum finns en centrumaxel vilken den inre 
stödpelaren är fäst mot. 

Samtliga de stänger vilka används är varmbearbetade rektangulära 
konstruktionsrör då dessa anses vara fördelaktiga ur ett tillverkningsperspektiv. 
Fackverkskonstruktionen dimensionerades gentemot knäckning, tryckning, 
dragning och skjuvning. Dimensionering gjordes även av de svets-, och 
skruvförband, vilka fogar samman konstruktionen.  
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Abstract 

In collaboration with Semcon Karlskrona, a conceptual solution regarding 
withdrawal of cable from a carousel was developed. The diameter of the cable 
were 300 mm and its weight were 160 kg/m. By brainstorming, a number of  
draft was conceived whereof one were chosen by Pugh’s concept screening. 

The solution was an arm supported by a framework construction. The end of 
the arm is bent to match the minimum bending radius of the cable. The arm is 
capable to translate sideways by a puck located in runners. These runners are 
coated by the plastic material Robalon to achieve a good sliding surface. The 
translation will be made possible by using a wire and a a winch. At the back 
edge of the arm a hinge were attached, allowing rotation around the supporting 
pillar. At the centre och the carousel, an axis is located which will be used to 
fasten the centre pillar against. 

All of the bars that are used in the construction are hotrolled rectangular hollow 
sections as these are seen to be advatageuos from a manufacturing perspective. 
The dimensions of the construction was determined regarding buckling, 
compression, tension and shear. As were the welded and screwed joints.  
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Nomenklatur 
 
Beteckningar 

 

A, Av Area, Skjuvarea 
b, h, t Bredd, höjd, tjocklek 

 Korrelationsfaktor för kälsvets 
D, d Diameter 
E Elasticitestsmodul 
e Excentricitet 
fy Sträckgräns 
fu Brottgräns 
g Gap 

 Partialkoeffecient 
F, R, N, S, V Krafter (Reaktions-, Normal-, Stång-, Tvär-) 
I Böjtröghetsmoment 
L, l, leff  Längd 
M Moment 

 Friktionkoefficient 
 Ortogonal 
 Parallell 

r Radie 
s Säkerhetsfaktor 

 Normalspänning 
 Skjuvspänning 

x,y,z Koordinater 
  
Förkortningar  
CHS, RHS Circular/Rectangular Hollow Section, 
FEM Finite Element Method 
KKR, VKR Kall/Varmbearbetade konstruktionsrör 
VCKR Varmbearbetade cirkulära konstruktionsrör 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

1.1.1  Semcons bakgrund 

Semcon är ett globalt konsultföretag som levererar teknik och ingenjörstjänster 
runt om i världen. Företaget har runt 2000 anställda i 45 olika länder och 
grundades från början i Västerås år 1980. Semcon riktar framför allt in sig på 
fordonsbranschen, energisektorn, processindustrin, telekom, life science och 
verkstadsindustrin. De lokala kontoren kan arbeta med stora projekt världen 
över men har en hel del regionala kunder kring sig. Med deras kompetens och 
specialitet har dem möjlighet att leverera ut konsulter som blir stationerade på 
olika företag under ett projekts tid. I Karlskrona arbetar kring 40 personer där 
stor del av tjänstemännen sitter ute på olika företag runt omkring och agerar 
konsulter i olika projekt. Resterande del är stationerade på kontoret i Karlskrona 
där nyförvärv “lärs upp" och övrig personal som ansvariga för anställda, it och 
dokumentation finns. 

 

1.1.2 Projektets bakgrund 

En firma som tillverkar undervattenskablar önskar en konstruktion vilken är 
tänkt att plocka upp en kabel ur en kabelkarusell. Oftast har karusellen en 
läggarm, vilken även används till att plocka upp kabeln igen. Problemet idag är 
att inget utrymme för kabeln finns så den kan vända bort från karusellen och 
inte in i fabriken igen. En ny arm kan låta kabeln gå en smidigare väg då den 
kan placeras på andra sidan karusellen och låta kabeln där lastas på ett fartyg. 
Detta innebär att den utsätts för mindre belastningar då den ej kröks i onödan. 
Den precision vilken krävs för att lägga i kabeln behövs ej vid upptagning, detta 
medför en enklare konstruktion som inte ska vara lika kostsam. 

Semcon önskar ett koncept, vilket ger dem en övergripande förståelse av 
lösningen. Funktionen ska vara beskriven där detaljritningar finns på centrala 
delar. 
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1.2  Syfte 

Uppdraget från Semcon är att ta fram en kabelupptagare som ska klara ta upp 
en kabel och transporteras ut från kabelkarusellen för vidare transport. 
Upptagaren ska kunna hantera kablar i dimensioner från 50 till 300 mm med 
vikt på 160 kg/m och en matningshastighet på 20 m/min. Kabelns 
bockningsradie ska ej understiga 5 m. Vidare ska armen tåla en dragkraft på 6 
ton. 

Upptagaren ska kunna operera mot en kabelkarusell med en ytter- och 
innerdiameter på 41 respektive 5 meter. Vid en diameter av 29 meter kan 
karusellen delas upp i två fack separerade av ett 6 meter högt kabelstaket. 
Upptagaren ska kunna operera i båda dessa fack. 

 

1.3  Problemformulering 

Frågor vi ställer oss under utförandet och tar hänsyn till i utvecklingsprocessen 
för att få fram ett slutligt koncept är följande: 

 Vad för typ av konstruktion passar bäst beroende på den lasten som ska 
tas? Hur ska utformningen se ut? 

 Vad för infästningar och förband krävs för att translatera och montera 
fast konstruktionen? 

 Hur kan upplockningen av kabeln ske smidigast utan att riskera skador 
på kabeln? 

 

1.4  Avgränsningar 

När konstruktionen påverkas av sidlaster så som vind kan eventuella 
svängningar uppstå. Detta faller utanför arbetets omfattning. Vindlasten 
kommer ej heller att bestämmas analytisk, dock kommer den att medtas i 
dimensioneringsberäkningarna. 
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De rullar vilka kabeln skall transporteras genom kommer ej att konstrueras eller 
dimensioneras. Armen kommer dock att dimensioneras utifrån lämpliga 
existerande sådana.  

Övriga komponenter såsom vinch, vajer och bälg kommer ej att studeras 
närmare. 

 

1.5  Datorstöd 

Autodesk Inventor är ett CAD-program vilket används för att rita modeller. 
Autodesk Nastran In-CAD samt Autodesk Fram Analysis är FEM-program 
vilka används för att simulera lastfall. 

SAP2000 är ett annat FEM-program vilket används för att simulera lastfall. 
Detta har en uppsjö av standarder, inklusive den europeiska standarden 
Eurocode 3, inkorporerat i programkoden vilken det kontrollerar 
konstruktionen mot.  

Matlab är ett beräkningsprogram. 

 

  



 
 

4 
 

2  Teori 

2.1  Konceptgenerering och konceptval 

Genom brainstorming kan olika koncept tas fram. Metoden är väldigt effektiv 
då alla idéer på lösningar och koncept är välkomna. Egna kunskaper där 
erfarenheter och kreativitet under idégenereringen används för att få fram så 
kreativa lösningar som möjligt. Ulrich och Eppinger [1, s. 180] beskriver att 
ingen kritik om de olika förslagen får kommenteras då det kan förstöra och låsa 
kreativiteten för deltagarna. Alla idéer som kommer upp är bra att skissa fram 
på exempel en tavla så alla medlemmar kan se idéerna. På detta sätt kan idéer 
som är overkliga och verkar omöjliga från början kunna utvecklas vidare av 
andra medlemmar som kan resultera i en riktig bra lösning. 

I syfte att utvärdera och utse ett koncept utifrån olika konceptförslag kan en 
metod som Pughs konceptvalsmatris användas. Det är en strukturerad 
sållningsmetod där konceptförslagen ställs upp i en matris och jämförs mot ett 
referenskoncept efter bestämda urvalskriterier. Därefter rangordnas koncepten 
mot varandra och de minst lovande sållas bort. Matrisen uppmanar även till att 
kombinera koncept som är lovande men inte överst i rangordningen [1, s. 204-
207]. 

För ökad noggrannhet kan de kvarvarande koncepten (inklusive eventuella 
kombinerade koncept) poängsättas. Detta sker genom att vikta urvalskriterier 
mot varandra efter relevans mot lösningen, därefter poängsätts samtliga 
koncept gentemot respektive viktat kriterium. Det eller de vinnande koncepten 
väljs därefter att vidare utvecklas [1, s. 209-211]. 

 

2.2  Balkar och fackverk 

En balk definieras som en endimensionell kropp som har en större utsträckning 
åt ett håll än utsträckning i andra riktningen. Oftast belastas balkar ortogonalt 
mot sin utsträckningslängd. Olika sorters snittstorheter som förkommer i en 
balk är tvärkraft och böjmoment. Sambandet mellan storheterna studeras 



 
 

5 
 

genom att titta på spänningar som uppstår i balken. Spänningar som kan uppstå 
är normalspänningar och skjuvspänningar [2, s. 145].  

En stång är likt en balk en dimensionell kropp där samma teori kan appliceras. 
Jämfört med en balk har en stång klenare dimensioner och enklare profil [3, s. 
12]. Stänger med hålprofiler kallas för rör och betecknas med RHS eller CHS 
beroende på om tvärsnittet är rektangulärt (även kvadratisk) alternativt cirkulärt 
[4, s. 14]. 

En konstruktion som hänger i luften rekommenderas användning av 
konstruktionstyp med så låg egenvikt som möjligt. Jämförelse mellan ordinära 
balkar och fackverk är stor när med avseende på egenvikt av konstruktionen. 
Fackverk är att föredra vid enkla lastfall där konstruktionens vikt spelar roll på 
hållfastheten. Gynnsam egenskap för fackverk är även att de moment som 
uppstår i vanliga balkar fördelas istället ut på drag och tryck i konstruktionens 
stänger samt att mindre vindlaster uppstår [2, s. 145]. 

Deformationen bör ej överskrida l/200 i enlighet med Boverkets 
författningssamling [5, s. 85]. 

 

2.2.1  Fackverk 

Ett fackverk betår av stänger vilka har kopplats ihop i syfte att uppnå ett stabilt 
bärverk. Fackverkskonstruktioner ses som momentfria i de fall då laster tas upp 
i knutpunkterna mellan stängerna [6]. 

De yttre längsgående stängerna benäms ramstänger. De stänger vilka ansluter 
till dessa kallas för livstänger. Livstängerna kan vara av samma eller klenare 
dimension än ramstängerna och det är dessa vilka dimensionerar 
knutpunkternas bärförmåga. Godstjockleken för stängerna ska vara mellan 2,5 
och 25 mm [4, stycke 7.1.1]. 

Figur 2.1 nedan illustrerar utformning av olika knutpunkter. K-knutpunkt är 
den vanligaste utformningen som brukar användas mest samt att hållfastheten 
är lika för både drag och tryck. KT-knytpunkt är likt K-fackverk men har mer 
material vilket bidrar till högre egenvikt av konstruktionen, dock det starkaste 
alternativet ur hållfasthetssynpunkt och brukar användas i de fall då stor 
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belastning finns. N-knutpunkten är en kombination av tidigare utformning men 
har endast sneda livstänger i en riktning. Denna utformning är att föredra då 
last endast tas i en riktning. 

Figur 2.1. Klargör utformning av knutpunkter i fackverk [4, figur 7.1].  

 

2.2.2  Gap och knutpunktsexcentricitet 

Med gap avses det avstånd vilket finns 
mellan livstängerna i en knutpunkt. Ett 
negativt värde på gapet motsvarar ett 
överlapp mellan stängerna. Gapet mäts 
på ramstången mellan de yttre ändarna 
på livstängerna (figur 2.2) [4, stycke 
1.5]. 

I knutpunkter med gap bör detta väljas 
som summan av livstängernas tjocklek 

  (2.1) 

Då detta ger utrymme för godtagbara svetsar. I knutpunkter med överlapp bör 
detta vara minst 25 % av tjockleken [4, stycke 7.1.2]. 

Med excentricitet avses det avstånd med vilket den punkt där livstängernas 
axlar korsar varandra differerar mot ramstångens centrumaxel i fackverkets 
plan (se figur 2.3). Excentriciteterna kan försummas då värdena ligger 
emellan [4, ekv 5.1b] 

 (2.2) 

Figur 2.2. Gap mellan 
livstängerna i en knutpunkt [4, 
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Där h0 är ramstångens konstruktionshöjd i fackverkets plan [4, stycke 5.1.5]. 
Överskrider excentriciteten nämnda intervall kan detta i vissa fall ge upphov 
till oönskat böjmoment. 

 

 

2.3  Knäckning 

Knäckning är ett instabilitetsfenomen som förekommer på kroppar som erhålls 
ha långsmal karakteristik. När konstruktionen belastas så ett tryck sker finns 
risken för utböjning i ortogonal riktning gentemot utsträckningslängden. 
Vanliga kroppar som utsätts för knäckning är stänger, balkar och pelare. En 
kortare sträva har en högre kapacitet gällande knäcklast jämfört med en längre 
[2, s. 227], därmed är pelare särskilt utsatta för knäckning. 

Oftast förekommer böjknäckning och kraften som uppkommer kallas den 
kritiska lasten. Denna last kan avgöra vid dimensionering av instämmande 
konstruktioner. Även skjuvknäckning, vridknäckning, vippning, 
böjvridknäckning, buckling samt krypknäckning förekommer [2, s. 216]. För 

Figur 2.3. Knutpunktexcentricitet [4, figur 5.3]. 
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att beräkna knäckning finns olika elementarfall som kallas Eulers 
knäckningsfall. De olika fallen presenterar vanligt förekommande lastfall, se 
figur 2.4 [2, s. 227]. 

 

Figur 2.4.  Eulers knäckfall [7]. 

 

2.4  Jämförelsespänning (Von Mises) 

Jämförelsespänning är ett mått på den effektiva belastningen som uppstår i en 
punkt i ett material. Den beskrivs som en funktion av huvudspänningar och 
spänningskomponenter. Om ett isotropt material har samma egenskaper i alla 
riktningar behövs endast huvudspänningarna tas i beaktande. Von Mises 
flytspänningsteori är den vanligaste metoden att jämföra spänningar med. Den 
bestäms av 

  (2.3) 
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2.5  Dimensionering 

2.5.1  Dimensionering av stänger 

Ramstängerna kommer att dimensioneras mot tvärkraft, samt livstängerna 
dimensioneras för drag-, och tryckkrafter. Bärförmågan för tvärkraft ges av 

   (2.4) 

där skjuvarean AV väljs som 

   (2.5) 

enligt Eurocode [8, stycke 6.2.6]. Den dimensionerande bärförmågan för 
tryckkraft ges av 

   (2.6) 

enligt Eurocode [8, stycke 6.2.4]. Knäckning för stänger men även för 
stödpelare dimensioneras enligt Eulers andra fall med 

  (2.7) 

Där l är knäcklängden och s är en säkerhetsfaktor. 

 

2.5.2  Dimensionering av svetsar 

Utifrån friläggning kan svetsarnas a-mått bestämmas enligt komposantmetoden 
[4, stycke 4.5.3]. Sambanden 

  (2.8) 

   (2.9) 
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vilka ger de spänningar vilka verkar parallellt, samt ortogonalt mot det plan 
som fås av svetsdjupet och den effektiva svetslängden (se figur 2.5). Den 
effektiva svetslängden bestäms svetsens längd exklusive dubbla a-måttet. 

   (2.10) 

 

Figur 2.5. Exempel på friläggning av svets [4, figur 4.5]. 

Från sambandet 

  (2.11) 

kan sedan det minsta tillåtna svetsdjupet lösas ut [4, ekv 4.1]. I ekvationen är fu 
den svagaste brottgränsen mellan ingående detaljer. Korrelationsfaktorn βw är 
0,9 för stålsort S355 [5, tabell E-2] samt partialkoefficient γM2 är 1,2 enligt 
nationellt vald parameter [5, tabell E-6]. Det dimensionerande a-måttet bestäms 
sedan som det nästkommande heltalet över svetsdjupet, dock lägst 3 mm [4,  
stycke 4.5.2]. 

En förenklad metod för dimensionering kan användas där hela kraften ses som 
skjuvning [4, ekv 4.3 och 4.4]. Bärförmågan per längdenhet ges då av 

  (2.12) 

där 

  (2.13) 
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Gällande kälsvetsar bör vinkeln mellan fogytorna vara mellan 60° och 120°. 
Vid lägre vinkel anses svetsförbandet vara partiell stumsvets och vid högre 
vinkel än intervallet anger krävs provning för att bestämma bärförmågan [4, 
stycke 4.3.2].  

 

2.5.3  Dimensionering av skruvförband 

Skruvförband dimensioneras generellt mot skjuv-, och dragkrafter. 
Skruvförbandet mellan stödfackverket och centrumpelaren dimensioneras med 
avseende på den dimensionerande tryckkraft vilken verkar på pelaren. 
Lossningsmomenten bestäms enligt [9, s. 67]  

  (2.14) 

där epsilon är skruvens friktionsvinkel och φ är tangenten till denna. Dessa 
bestäms av 

  (2.15) 

   (2.16) 

Där P och dm är skruvens stigning respektive medeldiameter. 

Krafter vilka påverkar skruvförbandet i radiell led ger upphov till hålkantstryck. 
Detta bestäms av [10, s. 24] 

  (2.17) 

Där d är hålets diameter och t tjockleken i den tunnare av de förbundna 
detaljerna. Samma krafter ger även upphov till skjuvning i skruven. 

Skruvarnas bärförmåga för skjuvning ges av [4, tabell 3.4] 

 (2.18) 

Där αv = 0,6 för hållfastklass 8.8 [4, tabell 3.4] och γM2 är 1,2 enligt nationellt 
val [5, tabell E-6]. 



 
 

12 
 

Minsta tillåtna frigång, håldelning samt kantavstånd dimensioneras enligt 
eurocode 3 [11, stycke 6.6.1 och 4, stycke 3.6]. 

 

2.6  Vindlast 

Vindlasten bestäms av [12, ekv 5.1] 

 (2.19) 

Där qp(ze) är det karakteristiska hastighetstrycket, ze är referenshöjden och cpe är 
formfaktor för utvändig vindlast [12, stycke 5.2]. Av Semcons 
beräkningsingenjör Simon Carlsson bestämdes qp(ze) till 815 Pa och cpe till 1,39. 

Vindkraften bestäms som produkten av vindlasten samt den yta vilken den 
anligger mot.  

   (2.20) 

I värsta fallet ses fackverket som en plan yta, vinkelrät mot lasten. 
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3  Presentation och val av olika koncept 

3.1  Kabelkarusell 

En fysisk prototyp av karusellen tillverkades av tunnplåt i skala 1:100, se figur 
3.1. Vissa konceptförslag tillverkades av trä i prototypens skala. Syftet med 
modellen är att ge en enkel överblick av möjliga konstruktioner och få en 
uppfattning om hur en eventuell lösning beter sig. Inte alla koncept är 
prototyptillverkade utan flera är endast ritade i Inventor för visualisering. 

 

Figur 3.1. Kabelkarusell i skala 1:100. 

 

3.2  Konceptgenerering 

Med den kreativa metoden brainstorming (se stycke 2.1) togs flertalet förslag 
fram, varav vissa kasserades direkt. Konceptgenereringen skedde under ett par 
sessioner. Fördelen var att vissa förslag fick mogna samtidigt som andra kunde 
ses med färska ögon en andra gång. Alla förslag till kabelarm och mindre 
detaljer så som design och utformningskoncept görs på delar där flera idéer och 
förslag på lösningar har dykt upp. Längst ner presenteras de utvalda delarna. 
Konceptval för utformning av kabelarmen sker via Concept screening och 
jämförs mot viktiga krav som är avgörande kriterier för en bra kabelupptagare. 
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De olika kraven som förslagen kommer ställas mot är underhåll, enkel 
tillverkning, materialåtgång, standardstorlekar, manövrering, nedböjning, 
kostnad, stödpunkter, vindmotstånd samt förbättringspotential av konceptet. 

Koncepten till kabelupptagare som presenteras får ett smeknamn då förståelsen 
av vad för koncept som beskrivs i rapporten ökar. 

 

3.2.1  Konceptförslag till upptagare 

Koncept "tvåledat fackverk” som kan ses i figur 3.2 nedan bygger på en pelare 
där en arm är fast satt och är uppbyggd av fackverk. Fackverket ska vara delat 
i tre sektioner där kopplingen mellan dem ska vara ledbar på så sätt kunde 
armen plocka upp kabeln från olika höjder. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Konceptförslag "tvåledat fackverk”. 
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Koncept "treledat fackverk” som kan ses i figur 3.3 nedan bygger på en pelare 
där en arm är fast satt och är uppbyggd av fackverk. Fackverket ska vara delat 
i fyra sektioner där kopplingen mellan dem ska vara ledbar i sidled och i 
höjdled, på så sätt kunde pelaren vara fast och behöver inte kunna rotera. Armen 
kan plocka upp kabeln från olika höjder med hjälp av sin ledbarhet. 

Figur 3.3. Konceptförslag "treledat fackverk”. 

Koncept "teleskoparmen” som kan ses i figur 3.4 nedan innebar ett fackverk 
fastsatt på en ledbar påle kunde fånga upp kabeln genom att låta den yttra delen 
av fackverket ha en funktion liknande en teleskåpside. På så sätt kunde armen 
vridas och förlängas vart som på karusellen och med hjälp av den sista biten 
går att förlänga och förkorta kunde armen komma över stakethöjden som är sex 
meter för att sedan fortsätta arbeta i de olika facken. Anledningen till att armen 
har ett fackverk på andra sidan som fortsätter ut från stolpen är för att få en mer 
centrerad tyngdpunkt på pålen vilket grundtanken är att öka hållfastheten. 

Figur 3.4. Konceptförslag "teleskoparmen”. 
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Koncept "hjulet” har en funktion att låta kabel tas upp över ett stort hjul med 
ett spår i. Hjulet i sin tur ka vara fäst på en axel där det dels ska kunna röra sig 
i sidled samt rotera. Hjulets radie är 5 meter (se figur 3.5). Iden förkastas på 
grund av den höga spänningen som sker i axeln samt att låta kabeln endast gå 
på ett stort hjul kommer vara svårt att transportera vidare. 

Figur 3.5. Konceptförslag "hjulet”. 

Koncept "I-balken” innefattar en upptagararm som ska vila på en stödbalk. 
Konceptet bygger framförallt på stödfackverket som i detta fall innefattar en 
krökt I-balk uppfäst mellan två pelare. En pelare ska vara stationerad i 
kabelkarusellens centrum och en utanför kabeltrumman. Upptagararmen kan då 
löpa längs med I-balken med hjälp av en vagn som spårar på I-balken. Se figur 
3.6. 

Figur 3.6. Konceptförslag ”I-balken”. 
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Konceptet ”Roterande stödbalk” innebär att upptagararmen roterar kring sin 
bakre infästning samt att stödbalken roterar kring kabelkarusellens centrum. 
Kontaktpunkten mellan de två konstruktionerna då då vara konstant (se figur 
3.7). 

Figur 3.7. Konceptförslag ”Roterande stödbalk”. 

Koncept “Giraffen” innebär en stödbalk och upptagararm i fackverk (figur 3.8). 
Stödfackverket ska vara uppfäst med hjälp av två pelare, en i mitten av 
karusellen och den andra utanför karusellen och ligga på 11 meters höjd. 
Ovanpå stödbalken ska kabelarmen vila och kunna translateras längs med 
stödfackverket. Kabelarmen ska ha en sådan utformning att längst ut på armen 
ska designen vara cirkelliknande, detta på grund att kabeln inte ska överstiga 
sin krökningsradie. 

 

Figur 3.8. Konceptförslag “Giraffen”. 



 
 

18 
 

3.3  Konceptförslag till translationöverföring 

Mellan kabelarm och stödfackverk ska förflyttning längs med stödfackverket 
och rotation ske. Olika förslag presenteras där möjliga lösningar till hur 
förflyttning av kabelarmen kan ske i sidled. Figur 3.9 redovisar hur 
kabelarmens längd varierar längs med stödfackverkets linje. Med detta 
fenomen krävs att längden på kabelarmen är möjlig att ändra beroende på dess 
positionering. Totalt kommer kabelarmen behöva ett spann på dryga 1,8 meter 
för att röra sig längs med linjen. En rotation krävs även i kabelarmens bakre 
stöd.  

 

 

Figur 3.9. Visualiserar hur kabelarmens (cirkelsektorn) längd varierar 
beroende på positionering längs det raka stödfackverket. 

 

3.3.1  Vagnstyrning 

Förslaget innebär att armen kommer att fästas på en vagn vilken förs längs med 
stödfackverket (figur 3.10).  Vagnen består av en ram med en axel vilken en 
platta är placerad. Armen kan fästas mot plattan med skruvförband, alternativt 
svetsförband. Vagnen är tänkt att förflytta sig längs stödfackverket med hjälp 
av vinschning. 

Ett par förslag togs fram med avseende på vagnens translation. Det första 
förslaget innebär hjul vilka går i spår i form av u-balkar. U-balkarna är tänkta 
att sammanfogas vid stödfackverket med ett intermittent svetsförband. Det 
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andra förslaget innefattar flänshjul, vilka är tänkta att använda sig av 
stödfackverket självt som räls (figur 3.10). 

 

3.3.2  Spårstyrning 

Idén bygger på att låta kabelarmen 
translateras i sin bakre infästning. En 
skena placeras i kabelarmens bakre 
infästning så armen har möjlighet att röra 
sig totalt 13,5 meter i sidled längsmed 
stödfackverket (figur 3.11). För att låta 
armen röra sig hela längden behöver 
skenan vara två meter lång. Vinkeln 
mellan mittläget av stödfackverket och 
ändläget är trettio grader mellan varandra. 
Infästning av skenan till stöd är infäst 
med ett lager som klarar krafter i de 
riktningar som påverkar stödet. Fördelen 
med iden är att rörelsen sker självmant då 

Figur 3.10. Konceptförslag av vagn med hjul 

Figur 3.11. Konceptlösning till 
bakre kabelarmens infästning. 
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tvingad rörelse av fackverket sker mellan kabelarmen och stödfackverket. 

 

3.3.3  Ledad styrning 

Konceptlösningen bär grundtanke i att få en kombination av rotation och 
translation under samma gång. Tanken är att två lager ska vara monterade så 
rotation kring bägge axlar av plattan kan ske (figur 3.12). När kabelarmen är 
centrerad på stödfackverket är plattan i sitt bakersta läge parallellt med 
kabelarmen och därefter dras den antingen åt höger eller vänster beroende på 
vilket håll kabelarmen går åt. Iden förkastas då dimensionering och delar till 
lösningen kan bli svåra att hitta.  

 

Figur 3.12. Koncept till rörelse av kabelarms bakre infästning. 

 

3.3.4   Puckstyrning 

Konceptet bygger på en glidpuck som löper i två skenor. För att kabelarmen 
ska kunna translateras i sidled och rotera kring en punkt i sin bakre infästning 
krävs en förlängning och förkortning av armen på drygt 1,8 meter. Med hjälp 
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att använda sig av en skena som är 2 meter lång, monterad på kabelarmen och 
en skena som sträcker sig ut på stödfacket kan en puck dra kabelarmens 
konstruktion längs med detta. För att möjliggöra translation krävs en drivning 
som drar pucken i sidled. Exempelvis en elmotor och en vajer. Utveckling av 
konceptet kan vara nödvändigt. Pucken är tänkt att vara i någon sorts fetplast 
som klarar av belastning och är underhållsfri. Pucken illustreras som svart i en 
röd skena i figur 3.13 nedan. 

 

Figur 3.13. Koncept med skenor och puck gjord i fetplast. 

 

3.3.5  Gångjärnsrotation 

Som komplement till styrningen 
på stödfackverket föreslås ett 
gångjärn på en pelare, vilken 
fästes i armens bakända (se figur 
3.14). Gångjärnet är tänkt av två 
rör varvid det yttre fästes vid 
armens bakända, medan det inre 
fästes vid en pelare utanför 
karusellen. På den yttre 
rörprofilen är en ram tänkt att 
fästas med ett svetsförband. 
Ramen är tänkt att matcha Figur 3.14. Konceptförslag av gångjärn. 
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ytterdimensionerna av armen samt består av samma typ av fyrkantsprofil som 
armen i sig. 

 

3.4  Presentation av valda koncept  

3.4.1  Val av koncept till kabelupptagare 

Från konceptgenereringsprocessen brainstorming kom sju olika koncept fram. 
Alla var olika varandra då en del hade vilande grundtankar på 
fackverkskonstruktion och andra på balkkonstruktion. Det som skiljde de fyra 
första förslagen med de tre sistnämnda i bakgrunden är att ingen stödbalk 
användes i centrum av trumman. Under processen resulterade funderingar och 
enklare beräkningar att en konstruktion utan ett stöd i mitten skulle behöva bli 
väldigt stor, för höga spänningar skulle förekomma och leda till svår 
dimensionering. Vidare i processen skrotades därför dem förslag som inte hade 
någon stödpunkt i mitten. Dem återstående koncepten var de tre sista som 
presenterades i bakgrunden. Dessa tre förslag genomgick en konceptscreening 
där de poängsattes mot olika kriterier och utgick från ett referenskoncept som 
Semcon har haft som ett tidigt konceptförslag innan vi fick uppdraget, se figur 
3.15. Efter att konceptsållningen utförts kan poängsättningen på de olika 
prototyperna läsas av i tabell 3.1 nedan. 

Figur 3.15. Referenskoncept “Svannacke”. 
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Tabell 3.1. Konceptsållning val av koncept. 

 

R
E

FE
R

E
N

S:
 

“S
V
A
N
N
A
C
K
E”

 

1:
  

“G
IR
A
FF
EN

” 

2:
 

“I
-B
A
LK

EN
” 

3:
 

 R
O

T
E

R
A

N
D

E
 

ST
Ö

D
B

A
L

K
 

UNDERHÅLL 0 -1 -1 0 
ENKEL TILLVERKNING 0 -1 -1 0 
MATERIALÅTGÅNG 0 -1 -1 0 
STANDARDSTORLEK 0 1 -1 1 
ENKEL MANÖVRERING 0 1 1 -1 
NEDBÖJNING 0 1 1 -1 
UPPSKATTAD KOSTNAD 0 -1 -1 1 
STÖDPUNKTER 0 1 1 0 
VINDMOTSTÅND 0 1 1 -1 
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL 0 1 -1 -1 
 0 2 -2 -2 

 

Då koncept ”Giraffen” fick högst poäng i “Concept screening” metoden 
kommer vidare utveckling fortsättas på konceptet. Tre stora delar komma 
betraktas där analyser och hållfasthetsberäkningar kommer utföras.  

 

3.4.2  Val av translationsöverföring. 

Konceptförslag “puck” valdes att gå vidare med, då lösningen tidigare har 
använts av Semcon och är väl fungerande. Dock skiljer lösningen sig från 
Semcons tidigare lösning på hur pucken ska translateras längs med 
glidskenorna. 

Figur 3.16. Puck. 
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3.4.3 Sammanställning av valt koncept 

En översiktsfigur av de valda koncepten med var de aktuella detaljerna placeras 
i konstruktionen presenteras i figur 3.17.  

 

Figur 3.17. Översiktsbild av valt koncept. 

Kabelarmens slutliga utformning förändras till att låta punkten där 
stödfackverket ligger flyttas upp tre meter. På så sätt blir punkten där 
stödfackverket tar upp kraften från kabelarmen mer i konstruktionens 
tyngdpunkt. Vid simulering av utgångskonceptet Giraffen uppstod stora 
spänningar då sidolaster som exempelvis kan vara vind applicerades. Med att 
istället flytta upp sammankopplingen av kabelarmen och stödfackverket blev 
sidolaster inte längre något bekymmer för konstruktionen. 
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Translationsöverföringens slutliga design blir att låta en U-balk vara fastsvetsad 
på kabelarmen men istället för en U-balk på stödfackverket montera två L-
profiler och låta ett plattjärn ligga i mitten. Pucken ska då följa U-balken och 
ligga mellan de två L-profilerna. Alla ytor kommer vara klädda med fetplast 
som ska fungera som glidlager. Se figur 3.18 och 3.19 för visualisering hur 
pucken kommer ligga applicerad på stödbalken och kabelarmen. 

 

Figur 3.18. Puck appliceras på stödbalk utan kabelarm monterad. 

 

 

Figur 3.19. Visualiserar hur pucken appliceras i U-balken som är fast svetsad 
på kabelarmen. 

Stödpelarna kommer har samma utformning och bredd. Dock kommer 
infästningen av den inre stödpelaren att skilja då dess stödpunkt blir karusellens 
centrumaxel. Samtliga pelarne kommer bestå av stående KT-fackverk, 
infästningarna till stödbalken fästs via de fastsvetsade L-profiler med hjälp av 
bultar. 

Stödpelaren i kabeltrummans centrum kräver en robust stödpunkt som klarar 
av den reaktionskraft som kommer från konstruktionen. Centrumets axel i 
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karusellens mitt är en lämplig plats att fästa stödpelaren på och har en diameter 
på 440mm, se figur 3.20. 

 

Figur 3.20. Kabeltrummans centrum där mittpelaren kan stå. 

Då fackverket är bredare än centrumaxelns diameter behöver infästningen 
mellan stödfackverket och centrumaxeln ske via en adapteranslutning (figur 
3.21).  

Figur 3.21. Adapteranslutning mellan stödfackverk och centrumaxel 
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4  Dimensionering 
Samtliga dimensioneringsberäkningar har gjort med avseende på stål av klassen 
S355. Dess materialegenskaper äger en sträckgräns på 355 MPa, brottgräns på 
470 MPa samt elasticitetsmodul på 210 GPa. 

 

4.1  Val av fackverksprofil 

Med hjälp av Inventor gjordes en simulering med anledning att se om någon 
skillnad i hållfasthet existerar mellan uppbyggnaden av rör och fyrkantsprofil i 
konstruktionen. Jämförelsen gjordes med ett nio meter långt fackverk som var 
fast in spänt i ena sidan och utsattes för en punktlast på 3 kN. En RHS 
160x160x10 profil med vikt 45,9 kg/m samt en CHS-profil med diametern 
193,7 mm, vikt på 45,3 kg/m användes i en jämförelse. Profilerna hade liknande 
vikt per meter vilket var ett sätt att få en rättvis jämförelse. Rörkonstruktionen 
böjde ner 11,89 mm och fyrkantsprofilen böjde ner 12,05 mm. Resultaten visar 
1,34% differens mellan varandra vilket vi anser inte är stor skillnad. Med den 
bevisade skillnaden kommer fackverkskonstruktionen tillverkas i en 
fyrkantsprofil då konstruktionen blir enklare och mindre tidskrävande när det 
kommer till tillverkning med hänsyn till kapning och svetsning av 
konstruktionen. 

En jämförelse gjordes även mellan varm-, samt kallformade konstruktionsrör 
(VKR och KKR) av samma dimensioner. Enligt prislista från stålleverantören 
BE-Group är KKR fördelaktigt då den har lägre vikt och kilopris. Exempelvis 
väger en VKR 100x100x4 11,90 kg/m och kostar 24,59 kr/kg jämfört med en 
KKR 100x100x4, vilket väger 11,70 kg/m och kostar 19,41 kr/kg. Därmed blir 
meterpriset 293 kr/m respektive 227 kr/m för de båda profilerna [13]. 

KKR har en större hörnradie än VKR. Då VKR-profilerna formas vid 
normaliseringstemperatur kan skarpare hörn och enbart marginella 
restspänningar tillverkas[14]. Vid svetsning av kallbearbetade profiler måste 
dessa tas till hänsyn och ett visst avstånd till den kallformade zonen ska hållas 
[4, tabell 4.2]. Detta gäller ej vid sammanfogning av VKR-profiler, vilka 
dessutom äger en högre lastbärande förmåga [14]. 
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Beslut togs att använda VKR profiler framför KKR profiler då dessa ansågs 
vara fördelaktiga vid sammanfogning av konstruktionen då ingen fogberedning 
krävs. 

 

4.2  Kabelns upptagningsvinkel 

Vinkeln på hur kabeln kommer in mot upptagararmen varierar då kabelns totala 
läggningshöjd är från botten av karusellen upp till staketets höjd, 6 meter. Då 
kabeln har en krökningsradie på 5 meter krävs det att upptagararmen har en 
höjd på 11 meter från karusellens botten för att kabeln inte ska få skador. Med 
en arm som har ett slut med en cirkelsektor på 90°, vilken möter kabeln början 
av armen parallellt (figur 4.1). Med dessa höjder kan kabeln plockas upp från 5 
meters höjd samt ända ner till 11 meters höjd, sett från kabelarmen. Om 
kabelarmen är stationerad 11 meter upp behövs ingen rörelse i höjdled för att 
ta kabeln, utan armen behöver endast translateras i ett och samma plan. 

Figur 4.1. Upptagararmen med kabelns krökningsradie vid upptagning från 
kabelkarusell. 
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Utifrån kabelns givna krökningsradie på fem meter kan kabeln inte läggas 
närmare än 2,5 meter från centrumtrumman. Det är dock bättre att göra armen 
mer flexibel så att kabel med annan krökningsradie kan läggas närmare 
centrum. Om ett avstånd på två meter från centrum bestäms blir då 
användningen större av armen. Då armen förflyttas och centreras i andra facket 
når den sin andra ändpunkt. Då kommer den totala längden armen behöver vara 
drygt 24 meter. Anledningen till att armen ska kunna gå till yttre fackets 
centrum är för att om inte upptagningen av den kabeln stationerad i det yttre 
facket inte tas från fackets mittlinje riskerar kabeln att nötas mot staketet som 
skiljer den inre och det yttre facket vilket inte får ske, se figur 4.2 för 
visualisering av de två facken. 

 

Figur 4.2. Upptagararm med kabelns största krökningsradie. De 
sträckande linjerna symboliserar kabeln. 
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4.3  Analys för val av fackverkstyp 

4.3.1  Upptagararm 

För att bestämma kabelarmens utformning utfördes simuleringar i ett plan av 
de olika fackverstyperna som presenteras i stycke 2.2.1. Totalt gjordes tre 
jämförelser där K, KT, samt N fackverk simulerades. Konstruktionen med lägst 
egenvikt var önskvärd då reaktionskraften på stöd balken då blir mindre. K-
fackverkets utformning valdes då den utformningen hade lägst egenvikt per 
meter. Se tabell 4.1 nedan som presenterar de olika fackverkstypernas vikt per 
meter. 

FACKVERKSTYP VIKT/METER (KG/M) 
N 38,2 
K 29,9 

KT 33,9 
 

4.3.2  Stödfackverk 

För att bestämma stöd balkens utformning simulerades de olika 
fackverkstyperna som presenteras under rubrik 2.2.1. Totalt gjordes fyra 
jämförelser där K, KT, N samt omvänt N fackverk simulerades. Nedböjning 
och Von Mises spänning jämfördes mot de olika typerna för att se vilken typ 
av konstruktion som passar bäst. Simuleringarna gjordes i ett plan där 
fackverken hade en längd på totalt 24 meter, höjd på 800 mm och varje sektion 
var 800 mm. Alla stänger hade samma tvärsnitt på 80x80x3,6. Med givna mått 
gäller teori för balkar (stycke 2.2). I tabell 4.2 nedan presenteras spänningarna 
och nedböjningarna. 

 

 

 

Tabell 4.1. Viktjämförelse av fackverkstyper 
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Tabell 4.2. Jämförelse av spänning samt nedböjning 

FACKVERKSTYP VON MISES SPÄNNING 
(MPA) 

NEDBÖJNING 
(MM) 

N 361,5 258,3 

OMVÄNT N 361,5 258,3 

K 484,3 256,7 

KT 360,35 256,7 

 

Utifrån simuleringsresultaten utesluts K-fackverket då spänningen är väldigt 
hög i jämförelse. De tre återstående fackverkstyperna var väldigt lika varandra 
i både spänningar och nedböjning. Valet landade tillslut på fackverkstypen N 
på grund av att omvänt N-fackverk får tryck i fler livstänger vilket bidrar till 
ökad knäckningsrisk, KT-fackverket får i varannan sektion större reaktionskraft 
på livstång medans på N-fackverk fördelas kraften ut i två livstänger, en 
ortogonalt mot ramstängerna och en snett gentemot ramstängerna, se figur 4.3 
nedan.  

 

Figur 4.3. Vänstra pilen påverkar en nod i ett N-fackverk och den högra pilen 
påverkar ett KT-fackverk i en nod. Pilen illustrerar en påverkande kraft. 

Vidare simulering gjordes av N-fackverket i syfte att bestämma den vinkel 
mellan livstängerna, vilken anses vara mest fördelaktig. Resultatet av analysen 
redovisas i tabell 4.3 med följande beslut att vinkeln ska hållas nära 30°. Det är 
ej önskvärt att vinkeln understiger dessa 30° då detta medför en ogynnsam 
vinkel för det svetsförband vilket är tänkt att sammanfoga ram-, och livstänger.  
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Fackverkets ram-, och livstänger beslutades inneha samma dimensioner. 

 

Tabell 4.3. Resultat av fackverksanalys. 

STÄNGER 
(RAM & LIV) 

 40°  35°  30°  

80X80X3,6 Spänning (MPa) 
Max & mitten 

211 211 201 201 301 196 

60X60X3 Nedböjning (mm) 93  86  86  
 Reaktionkraft (kN) 

 Totalt & vertikalt 
355 246 326 216 299 186 

        
80X80X3,6 Spänning (MPa) 

Max & mitten 
206 196 188 188 303 180 

80X80X3,6 Nedböjning (mm) 90  82  81  
 Reaktionkraft (kN) 

 Totalt & vertikalt 
361 250 320 219 303 188 

        
120X80X4 Spänning (MPa) 

Max & mitten 
169 156 151 150 225 144 

80X80X3,6 Nedböjning (mm) 66  61  60  
 Reaktionkraft (kN) 

 Totalt & vertikalt 
350 250 331 220 296 186 

        
100X100X4 Spänning (MPa) 

Max & mitten 
158 150 146 145 222 142 

80X80X3,6 Nedböjning (mm) 64  61  60  
 Reaktionkraft (kN) 

 Totalt & vertikalt 
357 250 327 218 300 188 
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4.4  Dimensionerande krafter 

De krafter vilka kommer att dimensionera konstruktionen erhålls genom 
friläggningar av armen respektive stödkraftverket (figur 4.4 och 4.5). Armen 
påverkas av egenvikt, kabelvikt samt vikten av de rullar vilka ska transportera 
kabeln. Armens bredd bestämdes till 800x800 mm då rullarna infästning var i 
den storleken. För ett K-fackverk med stänger av dimensionen 80x80x3,6 
bestämdes egenvikten till 81 kg/m. Fackverkets längd bestämdes till 27,5 m. 
Då rullarna placeras med ett avstånd på halvannan meter hade 18 stycken 
behövts vilken medför en vikt på 135 kg/m. Tillsammans med vikten av en 
kabel följandes hela konstruktionen samt gällande lastfaktorer erhålls den 
utbredda lasten qtot. 

Friläggningen förutsätter armen transporterar kabel från karusellens bottenskikt 
vilket medför en last av 11 meter hängande kabel (stycke 4.2). De avstånd 
respektive laster vilka använts vid friläggningen redovisas i tabell 4.4. 

Figur 4.4. Friläggning av kabelarm 

Då reaktionskraften R2 från armen är känd friläggs stödfackverket (figur 4.5). 
Reaktionskraften R3 vilken är tänkt att dimensionera centrumpelaren erhålls då 
armen är placerad i sitt innersta läge (se stycke 4.2). På samma sätt erhålls 
reaktionskraften R4 då armen är i sitt yttersta läge. Separat friläggning har gjorts 
med avseende på vindlasten (figur 4.5). De indata vilka har används redovisas 
i tabell 4.4. 
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Tabell 4.4. Indata gällande friläggning. 

Laster Lastfaktor Last (kg/m) Längder (m)  
qarm 1,35 81 larm 24 
qkabel 1,5 160 lvar, arm 19 
qrulle 1,35 135 lstöd 24 
   lvar, stöd inre 4,5 
   lvar, stöd yttre 18 
Krafter     
qtot (kN/m) 5.1    
Fkabel (kN) 26    

 

Från friläggningarna erhålls följande jämviktsekvationer där ekvation 4.3 
används två gånger med avseende på armens position (stycke 4.2) 

 (4.1) 

   (4.2) 

   (4.3) 

Figur 4.5. Friläggningar av stödfackverk. 
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De reaktionskrafter vilka erhölls från friläggning redovisas i tabell 4.5. 
Resultatet validerades genom numerisk simulering där reaktionskraften R2 
bestämdes till 121 kN (figur A-1 i bilaga A). 

I syfte att erhålla de stångkrafter vilka verkar i stödfackverket genomfördes en 
simulering i Autodesk Frame Analysis enligt de randvillkor vilka ses i figur 
4.6. Resultatet från simuleringen redovisas i figur 4.7 samt tabell 4.5. 

Figur 4.6. Randvillkor för simulering av stångkrafter. 

 

Figur 4.7. Stångkrafter i stödfackverket. 
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Tabell 4.5. Dimensionerande krafter. 

Kraft Storlek (kN) Verkar i/mellan 
R1, y 96 Arm och yttre pelare 
R2 122 Arm och stödfackverk 
R3 99  Stödfackverk och centrumpelare 
R4 92 Stödfackverk och yttre pelare 
Rvind 11 Stödfackverk och pelare 
S1 60 Ortogonal livstång 
S2 58 Snedställd livstång 
S3 234 Undre ramstång 
S4 211 Övre ramstång 

 

4.5  Dimensionering av fackverkstänger  

Stödkraftverkets livstänger dimensionerades mot knäckning enligt Eulers andra 
fall (ekv 2.7) då detta anses vara mer konservativt än de övriga fallen. De 
dimensionerade tryckkrafterna motsvarar de stångkrafter vilka erhållits från 
tidigare simulering (tabell 4.5 i stycke 4.4). Stängerna dimensionerades även 
gentemot drag och tryck enligt stycke 2.5.1. Ramstången dimensionerades även 
mot skjuvspänning (stycke 2.5.1). 

Knäcklängderna samt minsta tillåtna VKR-profil redovisas i tabell 4.6.  

Tabell 4.6. Minsta tillåtna VKR-profil. 

 LÄNGD 
(MM) 

KNÄCKNING TRYCKNING/ 
DRAGNING 

SKJUVNING 

ORTOGONAL 
LIVSTÅNG 640 VKR 30x30x3 VKR 30x30x3 - 

SNEDSTÄLLD 
LIVSTÅNG 1280 VKR 40x40x3 VKR 30x30x3 - 

RAMSTÅNG 1240 VKR 50x50x3 VKR 60x60x3 VKR 60x60x3 
 

Simulering av stödfackverket genomfördes i dimensioneringsprogrammet 
SAP2000 av Semcons beräkningsingenjör Simon Carlsson, vilket bestämde 
ramstängerna till minst VKR 80x80x3,6. Vid den dimensionen i både ram-, och 
livstänger innebar en belastning av stödfackverket med 85%. 
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4.6  Dimensionering av svetsförband mellan liv-, och 
ramstänger 

De stångkrafter vilken är dimensionerande för svetsförbanden erhålls ur tabell 
4.5. Vinkeln θ mellan den snedställda livstången och ramstången bestämdes till 
30° enligt stycke 4.3.2. Krafterna delades upp i komposanter parallellt samt 
ortogonalt gentemot det plan som ges av a-måttet samt svetslängden (se figur 
2.5), varvid nämnda a-mått löses ut enligt stycke 2.5.2. En översikt över 
svetsförbanden ges av figur 4.8 och 4.9. 

 

Figur 4.8. Översiktsbild av svetsförbanden mellan ram och livstänger. 

 

Figur 4.9. Tvärsnitt av kälsvetsförband, a) yttre svets mellan liv-, och 
ramstång, b) inre svets mellan livstängerna, c) svets mellan undre livstång 
och ramstång. 

Från friläggning av kälsvetsförbandet mellan den ortogonala livsstången samt 
ramstången (figur 4.10) ställs följande jämviktsekvationer upp 

 (4.4) 

 (4.5) 
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Figur 4.10. Friläggning av svetsförband mellan ortogonal livstång och 
ramstång. 

Från friläggning av kälsvetsförbandet mellan livstängerna (figur 4.11) ställs 
följande jämviktsekvationer upp 

 (4.6) 

 (4.7) 

 

Figur 4.11. Friläggning av svetsförband mellan livstänger. 

Från friläggning av kälsvetsförbandet mellan snedställd livstång och 
ramstången (figur 4.12) ställs följande jämviktsekvationer upp 

 (4.8) 

 (4.9) 
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Figur 4.12. Friläggning av svetsförband mellan snedställd livstång och 
ramstång. 

Slutligen friläggs stumsvetsförbandet mellan den ortogonala livstången och 
ramstången (figur 4.13), där följande jämviktsekvation ställs upp 

 (4.10) 

 (4.11) 

 

Figur 4.13. Friläggning av stumsvetsförband mellan livstång och ramstång. 

För samtliga friläggningar bestäms det minsta möjliga svetsdjupet (figur 
4.14). Därmed bestämdes a-måttet för samtliga svetsförband till 3 mm. 
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Figur 4.14. Minsta tillåtna svetsdjup per svetsförband. 

 

4.7  Dimensionering av stödpelare 

Stödpelarna är tänkta som fackverk med 
dimensioner vilka matchar arm och stödfackverk, 
då detta ger ett enhetligt intryck. Då stängernas 
dimension är bestämd sedan tidigare görs en 
kontroll om de har kapacitet nog att motstå 
dimensionerande lastfall.  

En simulering av den högsta stödpelaren (12,2 m) 
gjordes enligt randvilkoren i figur 4.15 med indata 
ur tabell 4.4 och stycke 2.6. Den erhållna 
reaktionskraften på 142 kN (se resultat i bilaga A, 
figur A-4) ansågs vara dimensionerande för 
samtliga stänger. 

För att de längsta livstängerna ska motstå 
knäckning samt tryck och drag krävs minst en VKR 
40x40x3. 

Enligt den förenklade metoden för att bestämma svetsförbandens bärförmåga 
(ekv 2.12 och 2.13) krävs det att varje förband innehåller 188 mm effektiv 
svetslängd. 

Från simuleringen erhölls även en utböjning på 75 mm, jämfört med de tillåtna 
61 mm enligt stycke 2.2. 

Figur 4.15. Randvillkor  



 
 

41 
 

4.8  Dimensionering av skruvförband 

Fackverkskonstruktionerna fästes i varandra med skruvförband. Skruvarna 
dimensionerades så att åtdragningsmomentet överstiger lossningsmomentet (se 
stycke 2.5.3). 

Skruvarna bestämdes vara varmförzinkade vilket medför en friktionkoeffecient 
på 0,2 [10, s.16]. 

Beräkningarna itereras för skruvar av dimensionerna M8, M10, M12, M14, 
M16, M20, M24 samt M30. Vid beräkningarna ansattes var skruv i förbandet 
att ensam motstå full last. Lossningsmomentet jämfördes mot 
åtdragningsmomentet för respektive skruv varefter en lämplig skruvstorlek 
väljs. 

Skruvstorleken bestämdes till M20, vilket medför en håldiameter på 22 mm 
[11, stycke 6.6.1]. Håldelningen för dessa ska ej understiga 52,8 mm samt ha 
ett kantavstånd vilket överstiger hälften av det, dvs 26,4 mm [4, stycke 3.5]. 
Därmed valdes L-profilen till 60x60x6. 

Antalet skruvar bestämdes till 5 stycken på respektive sida, vilket medförde en 
håldelning på 145 mm. 

Då den dimensionerande vindkraften (tabell 4.5) fördelas på 5 skruvar av 
diameter 20 erhålls ett hålkantstryck (ekv 2.17) på 18,2 MPa. Skruvarnas 
bärförmåga för skjuvning bestämdes till 73,8 kN (ekv 2.18). 

Skruvarna bestämdes ha hållfasthetsklass 8.8. 

 

4.9 Dimensionering av adaptern 

Centrumaxeln vilken adaptern ansluter till har en diameter på 440 mm, vilket 
innebär att en kvadratisk fot ej kan överstiga 311x311 mm. Adapterns fot valdes 
då äga dimensionen 300x300 mm. 

Adapterns ram bestämdes matcha stödfackverkets dimensioner. Uppväxlingen 
av dimensionen från fot till ram innebär att den dimensionerande tryckkraften 
(R3 i tabell 4.5) fördelas på åtta ytor 80x80 mm. Trycket blir då endast 2,8 MPa. 
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Från simulering av centrumpelaren enligt randvillkoren i figur 4.15 bestämdes 
reaktionskraften vid foten till 108 kN (se figur A-5 i bilaga A). Denna kraft 
ansågs vara dimensionerande för skruvförbandet. Detta bestämdes bestå av 
M20 skruvar både mot stödpelaren och motcentrumaxeln. 

 

4.10  Dimensionering av gångjärnet 

Gångjärnets ram valdes att matcha armens dimensioner gällande yttermått samt 
ramstänger. Infästning mot denna sker via ett skruvförband, vilket positioneras 
av påsvetsade L-profiler. Skruvförbandet dimensioneras enligt stycke 2.5.3. 

Ramens fästes på ett rör med stödplåtar med svetsförband. Röret lockas med 
plåt. Ett lager av typen Thordon ThorPlas föreslås användas. Lagret 
dimensioneras genom den spänningen av pålagda lasten mot den projicerade 
ytan. Där förhållandet mellan längd och bredd ges av [15, s. 18]. 

  (4.12) 

Den dimensionerande kraften från armen bestämdes enligt simulering till 40 
kN. Rörets längd önskas vara 540 mm för att matcha ramen. Från längd bredd 
förhållandet bestämdes lägsta innerdiameter till 360 mm. Därmed valdes ett rör 
av storleken 355,6x8. Tryckspänningen vilken lagret ska motstå bestämdes då 
till 235 kPa. 

 

4.11  Dimensionering av puck och glidskenor 

Som glidmaterial föreslås Robalon-S vilket har en sträckgräns på 18 MPa [16]. 
För att motstå den dimensionerande kraften (R2 i tabell 4.5) krävs då en minsta 
diameter på 93 mm. Som skena valdes en UPE 300 vilket har ett innermått på 
270 mm. Robalonets tjocklek bestämdes till 10 mm varvid pucken 
dimensionerades till diametern 250 mm. 
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5  Resultat 
Samtliga fackverkskontruktioner bestämdes äga ytterdimensionerna 800x800 
mm och bestå av VKR 80x80x3,6 om inte annat anges. 

 

5.1  Upptagararm 

Konstruktionen i sig innefattar ett K-fackverk. Änden där kabeln tas upp har en 
radie på minst 5 meter så att inte kabeln riskerar att gå över den tillåtna 
krökningsradien. En infästning till stödfackverket sker där glidskenan 
visualiseras som röd i figur 5.1. Vid kabelarmens krökta ände är de transversala 
livstängerna valda till VKR 60x60x3. Vid bakre änden återfinns påsvetsade L-
profiler för skruvförbandet. Rullar vilka kabeln är tänkt att tranporteras genom 
är tänkta att placeras halvannan meter. 

Den största spänningen vilken uppkommer i armen är 230 MPa och den största 
nedböjningen 100 mm (se figur A-2 och A-3 i bilaga A). 

 

Figur 5.1. Upptagararmens konstruktion. 
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5.2  Stödfackverk 

Stödfackverket (figur 5.2) bestämdes ha längden 23 840 mm. Vinkeln mellan 
livstängerna är bestämd att vara 30°. Närmast ändarna i de yttre sektionerna är 
L-profiler påsvetsade. Stödfackverket kommer vara stationerat 13 meter upp 
från marken. 

Den största spänning i stödfackverket bestämdes till 240 MPa och den största 
nedböjningen bestämdes till 101 mm (figur A-6 och A-7 i bilaga A). 

 

5.3  Stödpelare 

Stödpelaren har dimensionerna 800x800 och består av VKR 80x80x3,6 rör (se 
figur 5.3). Vid sidolaster som vindlaster förflyttar stödpelaren sig mest 75 mm 
(figur A-5 i bilaga A). Den inre stödpelaren är kortare då den är stationerad på 
kabeltrummans centrum, detta medför att vid eventuell sidlast blir dess 
deformation ej lika stor. 

Figur 5.2. Stödfackverket med närbild av L-profiler i änden.  
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De tre pelarna kommer att ha höjderna 8000, 
10600 samt 12200 mm. Den kortare pelaren 
kommer att ha plåt 800x800x15 påsvetsad på 
övre änden. Ett VCKR 323,9x5 av längden 640 
mm fästes på denna med svetsförband. 

Den högre av stödpelarna föreslås förstärkas 
med vajrar. 

 

5.4 Svetsförband 

Samtliga förband mellan liv-, och ramstänger 
är bestämda till a-måttet 3 mm. Ingen 
fogberedning kommer att göras. L-profilerna 
svetsas runt om och längs hela fogytorna. 

 

5.5  Skruvförband 

Infästning av stödfackverk mot stödpelare sker 
med skruvförband bestående av tio stycken 
M20 av hållfastklass 8.8. Dessa fästes i två 
stycken L60x60x6 vilka vardera har fem 
stycken hål med diametern 22 mm. 
Håldelningen är 145 mm och kantavståndet 30 
mm. Profilerna svetsas fast i fackverkets, samt 
pelarens yttre sektioner. Samma förbindning 
återfinns även både på adaptern och 
gångjärnet. Ritning ses i bilaga B. 

 

Figur 5.3. Stödpelare för 
inre yttre och kabelarm. 
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5.6  Adapter 

Adapterns ram och ytterdimensioner matchar pelarna. Adapterns fot består av 
U-profiler vilka svetsas samman till en ram med dimensionen 300x300 mm. 
Undersidan av foten har nio stycken hål i med diameter 22 mm. Kantavståndet 
är 31 mm och hålningen 119 mm. Konstruktionen ses i figur 5.4 och ritning 
återfinns i bilaga B. 

 

5.7  Gångjärn 

Gångjärnets ram (figur 5.4) har ytterdimensionerna 800x800 mm och består av 
VKR 80x80x3.6. CHS-profilen har dimensionen dimensionen 355,6x8 mm och 
längden 540 mm. Lagret förslås vara Thordon ThorPlas. Ritning bifogas i 
bilaga B. 

Figur 5.4. Adapter och gångjärn 

 

5.8  Puck och glidskenor 

En minsta vinkel på 30 grader krävs för svetsning enligt Eurocode (se stycke 
2.5.2), därav existerar tre knutpunkter ner till glidskenans infästning. På detta 
sätt blir konstruktionen möjlig att tillverka och kraften från armen fördelas ut 
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på fler punkter istället för en vilket hade varit svårt att dimensionera och 
tillverka, se figur 5.5. 

 

Glidskenan på kabelarmen är en UPE300-balk som där alla inre väggar är 
klädda med tio mmm tjock Robalonplast. Plasten fästes med försänkta skruvar 
så att glidytan ej påverkas. På stödfackverket sitter två 100x75x8 L-profiler 
samt en 8 mm tjock plåt i botten. Dessa ytor är också inklädda med Robalon, 
se figur 5.6. 

 

Figur 5.5. Infästning i kabelarmens stänger samt 
glidskena (visualiseras som röd). 

Figur 5.6. Profil av stödfackverkets glidskena, det 
genomskinliga materialet visualiserar är Robalon. 
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Figur 5.7 illustrerar hur pucken är applicerad i skenorna. I figuren kan även 
förslag till hur pucken ska röra sig i sidled med hjälp av en vajer kopplad till en 
vinsch. Pucken blir tillverkad i rostfritt stål och har en diameter på 250 mm. 
Vinschen föreslås stationeras en meter över marknivå. 

En flexibel skyddsbälg föreslås som skydd över stödbalkens glidskena för att 
förhindra exempelvis isbildning på glidyorna.  

Figur 5.7. Koppling mellan kabelarm och stödfackkverk. De svarta linjerna 
illustrerar en vajer. 
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5.9  Sammanställning av konceptet 

Den slutliga konstruktionen ses i figur 5.8. 

Figur 5.8. Slutlig konstruktion. 
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6  Diskussion 

6.1  Val av hålprofil 

Ur ett rent tillverkningsperspektiv RHS-profiler anses vara fördelaktiga 
gentemot CHS-profiler. Detta då de senare hade inneburit mycket 
handpåläggning i och med fog-, och fasberedning. 

Jämfört mot VKR-profiler är KKR-profiler billigare och har en finare yta. 
VKR-profilernas stora fördel är dock en mycket enklare sammanfogning då 
ingen fogberedning behövs. Därmed kommer det gå åt mindre mantimmar och 
även material då svetsförbandet kommer att kräva en större mängd 
tillsatsmaterial. De restspänningarna vilka tillkommit vid tillverkningen av 
KKR-profilerna kan även medföra att materialet slår sig vid svetsning. 

 

6.2  Fackverksanalys 

Då dimensionen ökades av fackverkets ram-, respektive livstänger, noterades 
knappt en märkbar ökning av reaktionskraften. Detta då ökningen av 
rörprofilernas egenvikt är väldigt liten i jämförelse med övriga vikter i 
konstruktion (rullar och kabel). Dock så noterades en minskning av nämnda 
krafter då vinkeln mellan livstängerna minskades. Detta då en minskad vinkel 
medför ett mindre antal sektioner och därmed minskad vikt. 

Vid simulering noterades enbart marginella skillnader i resultatet mellan 
profilerna av dimensionerna 120x80x4 samt 100x100x4.  

VKR-rör kommer i standardlängder 10 och 12 meter. Fackverket är drygt 24 
meter långt. Lämplig kapning av ramstängerna är att låta en 12 meters längd 
vara centrerad i mitten vars två 6 meters rör på vardera sidor. Detta på grund av 
högst belastning sker i mitten av stödfackverket vilket påfrestar eventuell 
sammanfogning som svetsning.   

Utifrån analysresultatet togs beslutet att utgå ifrån de fackverk som hade 
fördelar som låg egenvikt och låga spänningar och nedböjning. Dock är det inte 
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säkert att materialkostnaden är lägre då det är möjligt att andra fackverkstyper 
kan använda sig av mindre balkdimensioner.  

 

6.3  Upptagararm 

Kabelarmens slutliga utformning förändras till att låta punkten där 
stödfackverket ligger flyttas upp tre meter. På så sätt blir punkten där 
stödfackverket tar upp kraften från kabelarmen mer i konstruktionens 
tyngdpunkt. Vid simulering av utgångskonceptet Giraffen uppstod stora 
spänningar då sidolaster som exempelvis kan vara vind applicerades. Med att 
istället flytta upp sammankopplingen av kabelarmen och stödfackverket blev 
sidolaster inte längre något bekymmer för konstruktionen. 

De transversala livstängerna i armens krökta ände har en dimension vilken är 
mindre än de övriga. Detta då samma dimension hade inneburit att dess mått ej 
håller sig innanför ramstången i knutpunkterna. Ingen risk för knäckning eller 
plasticering föreligger trots klenare dimension. 

Ram-, och livstängerna är huvudsakligen förbundna i K-knutpunkter då dessa 
är fördelaktiga vid mindre lastfall. 

 

6.4 Stödfackverk 

Stödfackverkets stänger bestämdes sammanfogas i N-knutpunkter. Dessa tog 
upp krafter på ett fördelaktigt sätt. Då fackverkets ytterdimensioner är relativt 
kompakta var knäckning aldrig ett problem. Vinkeln mellan den snedställda 
livstången och ramstången kunde då hållas så låg som möjligt. Detta 
medförde längre sektioner och lägre egenvikt. 

  

6.5  Stödpelare 

Den högsta av stödpelarna ansågs vara dimensionerande för samtliga då den 
utsätts för högst belastning. 
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Vid dimensionerande belastning kommer de högre av stödpelarna att erhålla en 
större utböjning än vad eurocode tillåter. Denna siffra är något missvisande då 
både centrumpelaren och upptagararmen kommer att motverka deformationen 
i viss utsträckning. Som en extra säkerhetsåtgärd föreslås dock att det högre av 
stödfackverket förstärks med vajrar. 

Vajrar är även lämpliga för att stabilisera konstruktionen. Detta är effektivt för 
att motverka eventuella egensvängningar som kan uppstå. Robustheten ökar 
även då fler fästpunkter finns att tillgåför att låsa fast konstruktionen. 

Överskriden utböjning sker ej i de båda kortare stödpelarna vid full belastning. 

 

6.6  Dimensionering av fackverkstänger 

Den analytiska dimensioneringen av fackverkets stänger gav ett snällare förslag 
än vad som föreslogs av SAP2000. Då SAP2000 innehåller Eurocode 3 tas även 
hänsyn till fler parametrar än de vilka bestämts analytiskt. Därav föredras 
resultatet vilket erhölls ifrån den simuleringen. 

Ett enkelt sätt att öka hållfastheten i konstruktionen var att dimensionera liv-, 
och ramstängerna var för sig. Bättre hållfasthet i förhållande till viktökning är 
möjligt enbart genom att använda sig av kraftigare ramstänger, men behålla 
livstängernas dimensioner. Dock så finns det nackdelar med denna 
dimensioneringslösning. Vid samma dimension kommer de livstängernas 
stångkrafter att in i ramstängernas balkliv, där ramen är som starkast. Med en 
smalare dimension leds krafterna in i ramstångens sidovägg, vilket kan 
resultera i intryckning (plasticering), buckling eller brott [4, stycke 7.2.2]. 

För knäckning av livstängerna användes Eulers andra fall då detta är mer 
konservativt än det faktiska fallet. Trots detta bestämdes minsta 
livstångsstorlek till 30x30x3 vilket relativt den globala konstruktionen kan 
tyckas vara litet. Till synes medför då stängernas korta längd att knäckning 
förefaller osannolikt. 

De transversala livstängerna i upptagararmens krökta ände äger en mindre 
dimension jämfört med övriga stänger. Detta var nödvändigt, då fasvinkeln 
mellan ramstängerna begränsar livstängernas dimension då de ej ska överstiga 
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ramstängernas yttermått. Ingen ny hållfasthetsberäkning genomfördes då den 
mindre dimensionen överstiger den lägsta tillåtna enligt tabell 4.6. 

 

6.7 Svetsförband 

Då stödfackverket utsätts för störst belastning anses dess svetsförband vara 
dimensionerande för hela konstruktionen. Därav gjordes ingen dimensionering 
av svetsförband i upptagararmen. 

Ett av svetsförbandet erhöll ett a-måttet, vilket var lägre än dess minsta tillåtna 
svetsdjup. Bedömningen gjordes att tillåta detta då de angränsade förbanden är 
överdimensionerade. 

Ingen dimensionering gjordes av svetsförbanden gentemot de transversala 
livstängerna. Detta då dessa stångkrafter är försumbara i sammanhanget. 

  

6.8  Skruvförband 

Enbart skruvar av hållfasthetsklasserna 8.8 samt 10.9 får användas i förspända 
förband [4, stycke 3.1.2]. Därmed valdes hållfasthetsklass 8.8 då de är 
ekonomiskt fördelaktiga i och med att klass 8.8 är bulkklassen. Då 
fackverkskonstruktionen är tänkt att stå i en salt och fuktig miljö anses 
varmförzinkade skruvar att föredra före elförzinkade. Varmförzinkade skruvar 
har en lägre amplitudspänning än motsvarande dito. Dock anses detta vara av 
mindre betydelse i den aktuella konstruktionen. 

Då konstruktionen ej anses utsättas för större mängd vibrationer har 
bedömningen gjorts att åtgärder mot mutterlossning, exempelvis kontramuttrar 
[9, s. 77] ej är nödvändiga i det aktuella fallet. 

Skruvarna har samma storlek i hela konstruktionen i då detta medför fördelar 
vid montering då risken att olika skruvstorlekar, och -längder förväxlas 
försvinner. 

Skruvförbandet är tänkt att sammanbinda L-profiler i dimension L60x60x6. Då 
skruvarna är dimensionerade till M20 medför detta ett visst kantavstånd enligt 
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Eurocode. Marginalen mot sidoväggen i bedöms då bli i minsta laget. 
Förbandet anses dock fortfarande vara skruvbart. 

 

6.9 Adaptern 

Yttermåttet som tillhör adapterns fot är dimensionerat så att det ej skjuter ut 
utanför centrumaxeln. Adaptern är tänkt att fästas i centrumaxeln med ett 
skruvförband, vilket då innebär att axeln kommer att erhålla gängor i sitt gods. 
Denna dimensionering har ej studerats närmare. 

Adapterns kompakta utformning medför viss beredning vid tillverkningen. 
Svetsning är något som kan bli problematiskt om stängerna sammanfogas i 
felaktig ordning. Dock bedöms det inte vara något bekymmer för kunnig 
personal. 

Anslutningen för skruvförbandet mot stödfackverket kan upplevas som trång, 
men anses vara hanterbart då montage sker. 

 

6.10  Gångjärnet 

Lagret vilket föreslås, Thordon ThorPlas är tillverkat av termoplast vilket 
erhåller vissa fördelar gentemot ett kul-, alternativt rullager. Lagret går att 
svarva till önskad passform, vilket innebär att dimensioneringen underlättas. 
För ett motsvarande kullager hade godset i röret behövt anpassas till lagret, 
vilket medfört ökad vikt, alternativt tunnare och svagare gods. Lagret är relativt 
enkelt att montera då det fästes med ett press-, eller krympförband. 

 

6.11 Puck och glidskenor 

Pucken dimensionerades efter en UPE 300 då liknande storlek har används i 
andra konstruktioner av Semcon. Den minsta möjliga dimensionen vilken 
erhölls fram dimensioneringen ansågs vara något ostabil. Däred ökades 
dimensionen för ökad robusthet.  
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Plasten vilken föreslås som glidyta, Robalon-S, har låg friktion, är slitstark samt 
tålig mot UV-strålning och väder. Samtliga dessa egenskaper är gynnsamma 
för konstruktionen [16]. 

En flexibel bälg täcka skenan. Detta för att förhindra alltför mycket smuts 
samlas i spåret. Särskilt snö anses vara ett större problem. Även om skenan är 
täckt bedöms smuts kunna leta sig in i skenan. Mellan L-profilerna och 
plattjärnet på stödfackverket finns mindre glipor genom vilka vatten och smuts 
kan bortforslas. Pucken anses kunna agera sopborste då den translaterar armen. 

Vinchen vilken är tänkt att translatera pucken föreslås placeras på en dryg 
meters höjd. Detta i syfte att förenkla underhållet då den är stationerad i 
arbetshöjd. Detta medför en något längre vajer vilket i sammanhanget anses 
vara av mindre betydelse. 
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7 Slutsatser 
En fackverkskontruktion anses vara lämpligast lösning på projektet i och med 
dess höga hållfasthetsegenskaper i förhållande till dess egenvikt.  

VKR-profiler anses vara lämpliga för konstruktionen då dessa tillåter arbete 
utan fogberedning. 

Svetsförband anses lämpliga för byggnation av fackverkskonstruktionerna, 
medan skruvförband anses vara lämpligt vid montering av dessa. 

Krökningen på upptagararmen medför en snäll transport för kabeln då denna 
aldrig kröks mer än vad som är tillåtet. Höjden vilken armen opererar på tillåter 
den hängande kabeln att kröka sig själv vid upptagning utan att påtvingas 
ogynnsam krökning. 

Translationslösningen med puck och glidskenor tillåter kabelarmen att operera 
i kabelkarusellen båda fack. 
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Bilaga A, Simuleringsresultat 
Figur A-1 nedan visar största reaktionskraften som överförs vidare till 
stödfackverket. Kraften i figuren representerar den största kraften i ett plan 
det vill säga att reaktionskraften blir dubbelt så hög på stödfackverket. Samma 
princip gäller även för figur A-2 samt A-3. 

 

Figur A-1. Reaktionskraft på kabelarm uttryckt i Newton. 
 

Figur A-2. Nedböjning av kabelarm uttryckt i mm. 
 

Figur A-3. Högst Von Mises Spänning på kabelarmen. 
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Figur A-4. Deformation och spänning i den högre av stödpelarna. 
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Figur A-5. Reaktionskraft i centrumpelaren 
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Figur A-6. Nedböjning av kabelarm uttryckt i mm. 
 

 
Figur A-7. Högst Von Mises Spänning blev 238 MPa på stödfackverket. 
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Bilaga B, Ritningar 
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