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Sammanfattning 
2011 påbörjade ett antal studenter och forskare från KTH att utveckla Emergency Energy 
Module (EEM). EEM:s huvudfunktion är att producera elektricitet med hjälp av naturresurser. 
Detta inkluderar vindkraft, solpenergi och biomassa. EEM skall skickas till olika områden 
som drabbats av exempelvis naturkatastrofer, krig, svält eller som kräver återuppbyggnad. 
Denna rapport analyserar den EEM som finns idag och de områden som den kan komma att 
användas i. Även hur tekniken som ingår i EEM skall fraktas till aktuellt område och 
monteras vid ankomst behandlas samt användandet av EEM.  

Projektet inleddes med en förundersökning kombinerat med kartläggning av projektet. 
Därefter bestämdes projektets fokus och avgränsningar till att behandla frakt av all teknik 
samt montering av solpaneler och vindkraftverk, även EEM:s användargränssnitt behandlas. 
Därpå följde konceptgenerering kring de olika delarna och resultatet av varje delkonstruktion 
sammanställdes. Den placering av komponenter som är nödvändig vid frakt fastställdes. 
Simultant med förundersökning och konceptgenerering framtogs även den livscykel som 
EEM antas ha.  

En ny ställning för solpanelerna togs fram liksom nytt fäste och stång till vindturbinen. 
Beräkningar gjordes på den nya stången till vindkraftverket. En CAD (Computer aided 
design) modell skapades utifrån vilken en påsynsmodell framtogs. En ny design för EEM 
utvecklades även. Projektet redovisades vid en presentation samt en utställning där 
påsynsmodellen visades. 

Slutkonceptet möjliggör säker frakt av EEM:s teknik samt enkel montering av den samma. 
Konceptet ger en kompakt lösning då tekniken är monterad ovanpå och på sidorna av 
containern. Formspråket som konceptet har är framtaget med slutanvändarna i fokus. 
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Abstract 
In 2011 a number of students and scientists on KTH started to develop the Emergency Energy 
Module (EEM). The idea of EEM is that it can be sent to different countries and provide 
electricity from the areas natural resources, such as wind, sun and biomass. This in case of a 
natural disaster, war, famine or reconstruction of devastated areas. This report analyses the 
current EEM and the areas in which it might be used in. How the technology integrated in the 
EEM will be transported to the current area and assembled on arrival as well as the usage of 
the EEM is also processed. 

The project began with a preliminary investigation of the different technologies integrated in 
the EEM combined with mapping of the project. Then the project's focus and boundaries were 
set to process shipping of all components and assemblage of the solar panels and the wind 
turbine as well as analyzing the interface. Concepts were developed for the different parts and 
the result of each subassembly was compiled. Then the placement of the different components 
during shipping was established. Simultaneously with the preliminary investigation and 
concept generation a life cycle that EEM is assumed to have was generated. 

A new stand for the solar panels was developed, as well as new attachment and rod for the 
wind turbine. Calculations were made on the rod to the wind turbine. A CAD (Computer 
aided design) model was created based on which a model, scale 1:25, was formed. A new 
design for EEM was developed. The project was declared at a presentation and an exhibition 
where the model was shown. 



 

 

The final concept enables safe shipping and easy installation of EEM 's technology. The 
concept provides a compact solution where the technology is mounted on the top and sides of 
the container. The design and interface has been developed with the end-user in mind. 

 

  



 

 

  



 

 

Förord 
Detta projekt är ett kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet teknisk design, vid 
Kungliga tekniska högskolan. Målet var att låta studenterna använda tidigare inhämtad 
kunskap från tidigare kurser under utbildningens gång.  

Vi vill rikta ett speciellt tack till John Tzanos på Läkare utan gränser för värdefull hjälp under 
vidarearbetet på Emergency Energy Module (EEM). 

Ett stort tack riktar vi även till våra handledare Stefan Ståhlgren, Conrad Luttropp och Jon 
Rismoen för bra hjälp och input när det krisat. Tack även till vår uppdragsgivare Anders 
Malmqvist. 
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Rebecka Tideström   Aline Utterström 

  



 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 

Abstract 

Förord 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och mål .................................................................................................................... 1 

1.2 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 

1.3 Nuvarande teknik och konstruktioner .............................................................................. 2 

1.2 Geografiska användningsområden ................................................................................... 8 

1.5 Metod ............................................................................................................................... 8 

2. Förundersökning ..................................................................................................................... 8 

2.1 Containrar ......................................................................................................................... 8 

2.2 Hjälpaktion vid katastrof ................................................................................................ 11 

2.4 Montering av vindkraftverk ........................................................................................... 12 

2.5 Montering av solpaneler ................................................................................................. 13 

2.6 Liknande koncept ........................................................................................................... 15 

3. Kartläggning av projektet ..................................................................................................... 16 

3.1 Val av område ................................................................................................................ 17 

3.2 Kravspecifikation ........................................................................................................... 17 

3.3 Livscykelanalys .............................................................................................................. 18 

4. Konceptgenerering och konceptval ...................................................................................... 18 

4.1 Vindkraftverket .............................................................................................................. 18 

4.2 Solpanelerna ................................................................................................................... 26 

4.3 Möblering ....................................................................................................................... 31 

4.4 Användargränssnitt ......................................................................................................... 32 

4.5 Design ............................................................................................................................. 33 

5. Slutkoncept ........................................................................................................................... 35 

5.1 Montering ....................................................................................................................... 35 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 39 

6.1 Resultat ........................................................................................................................... 39 

6.2 Diskussion ...................................................................................................................... 40 

Referenser ................................................................................................................................. 43 



 

 

Bilaga 1 - Kravspecifikation Nödenergimodul .......................................................................... 1 

Bilaga 2 – Matlabkod ................................................................................................................. 1 

Bilaga 3 – Påsynsmodell ............................................................................................................ 1 



1 

 

1. Inledning 
Vid en katastrof fraktas idag dieselmotorer till det drabbade området för att kunna tillgodose 
energibehovet. Då diesel är ett fossilt bränsle innebär det att energiproduktionen blir beroende 
av att diesel alltid finns att tillgå. Initiativet till EEM (se Figur 1) grundades i idén att 
energibehovet skulle kunna tillgodoses med hjälp av de naturresurser som finns på plats vid 
det drabbade området. På så sätt används förnyelsebar energi och problem med dieselstölder 
kringgås. De tekniker som används och kombineras i EEM är vindkraft, solpaneler och 
bioenergi.  

Projektet är ett underprojekt till Polygeneration, som är en plattform för utbildning och 
forskning inom förnyelsebar energi (Polygeneration, 2010). EEM är en kombination av flera 
olika studentarbeten främst från ingenjörsområdet energiteknik. Ledordet för alla dessa 
projekt är hållbarhet. Detta innebär hållbara konstruktioner men även hållbar teknik, som kan 
användas i flera år. 

 

Figur 1. EEM utan solpaneler (Larsson 2012) 

För att EEM enkelt skall kunna fraktas till ett område vid katastrof skall flera moduler 
placeras ut i olika delar av världen i stand by läge. I dagsläget uppskattas 
produktionskostnaden för en EEM till 3 miljoner kronor. Vid massproduktion är dock målet 
att varje enhet skall ha ett slutpris på 300 tkr.  

1.1 Syfte och mål  

Projektets syfte är att analysera den EEM som finns idag samt de områden en EEM kan 
komma att användas i. Utefter denna analys skall ett koncept tas fram som möjliggör frakt av 
EM:s teknik samt montering av den samma.  
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Då nödmodulen inte har en tydlig formgivning eller användargränssnitt behövs ett sådant 
utformas. 

1.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i detta projekt innefattar tidsbegränsning, projektet skall utföras 
mellan 20/1-26/5 2014. Fokus skall läggas på ett helhetsperspektiv av modulen, inkluderande 
solpanelernas placering och konstruktion, vindkraftverkets placering och konstruktion, frakt 
och montering av modulen samt ge modulen en estetiskt tilltalande design som låter 
betraktaren förstå dess funktion. EEM:s konstruktioner och teknik skall kunna paketeras i en 
20 fots container. 

Projektet omfattar inte gasmotorn, vattenrening, batterier eller power router i annan mening 
än vid placering inuti containern. Den isolering/ventilation som eventuellt kommer att krävas 
vid olika geografiska platser bortses från utöver att utrymme för isolering lämnas där detta 
krävs. 

Till avgränsningarna tillkommer även de begränsningar som ges vid användandet av en 20 
fots container. Lastens maximala vikt får ej överstiga 21,6 ton. De konstruktioner som är 
nödvändiga för EEM:s funktion vid användning skall förvaras i containern under frakt och på 
den begränsade volymen om 38,44 m3. 

1.3 Nuvarande teknik och konstruktioner 

EEM:s huvudfunktion är att generera förnyelsebar elektricitet från naturresurser. 
Elektriciteten skall kunna användas på olika sätt beroende av behov, till exempel ladda elbilar 
och mobiler eller erbjuda elektricitet till hushåll. Energin genereras med hjälp av tre olika 
tekniker, solpaneler, bioenergi och vindkraft. Bioenergin kommer från en gasmotor som drivs 
av biomassa och är den energikälla som genererar mest elektricitet (Ranaweera 2012) (se 
Tabell 1).  
Tabell 1. Energifördelningen mellan de olika energikällorna 

 

 

Energifördelning 

Biomassa 71%
Solenergi 16%
Vindkraft 13%
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De tre teknikerna kan generera elektricitet samtidigt och den elektricitet som ej används på en 
gång lagras i batterier inuti EEM. De olika energikällorna kopplas samman med hjälp av en 
power router, ett elektriskt gränssnitt (Larsson 2012), se Figur 2.  

 

 
Figur 2. Schematisk bild över energiflödet (Ranaweera 2012) 

En sidoeffekt av energiframtagningen är en teknik som renar vatten med hjälp av spillvärme 
från gasmotorn. Spillvärmen kan även tas tillvara för uppvärmning och det vatten som renas 
kan värmas till temperaturer upp till 90ºC. (Larsson 2012) 

Vindkraftverk 
Vinkraftverket som monteras på EEM har kapacitet att producera i genomsnitt 1kW, se Figur 
3. 

 
Figur 3. Antal W som produceras vid olika vindstyrkor (Ranaweera, 2012) 
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Den konstruktion som håller vindkraftverket uppe består av flertalet balkar och vajrar fästa i 
containern samt i omkringliggande hus (se Figur 4 a och b). Den stång turbinen är fäst på är 
8m lång. 

 
Figur 4. a) Vindkraftverkets infästning b) De vajrar som vindkraftverket är fäst i 

Vindkraftverket är monterat på utsidan av containern och reses via ett gångjärn i infästningen 
vid marken (se Figur 5). Konstruktionen tar upp utrymme runt containern i marknivå såväl 
som ovanpå containern. Konstruktionen utnyttjar inte till fullo de möjligheter som finns vid 
containern, så som dess egentyngd samt de hål som finns på sidorna, så kallade twistlockshål 
(se Kapitel 2.1). 
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Figur 5. Vindkraftverket är infäst i utanpå containern, i mitten av containerns långsida, och reses med hjälp av ett gångjärn. 

Konstruktionen kan betraktas som en lösning vid stationärt bruk för dagens prototyp men har 
flertalet brister då det gäller smidig montering och frakt vid ett skarpt läge, alltså då EEM 
skall brukas. Infästningen innebär bland annat att flertalet hål gjorts i containern vilket inte är 
optimalt vid frakt (se Kapitel 2.1). De stänger som sitter på containern måste monteras ner vid 
frakt och det är i dagsläget inte intuitivt hur stängerna skall monteras ihop då containern 
levererats till aktuellt område. Turbinen fraktas i delar och monteras ihop på plats enligt 
handbok som medföljer. 

Minsta tillåtna avstånd i vertikalled från vindkraftverkets turbinblad till närliggande objekt är 
2 meter. Vid ett mindre avstånd avtar vindkraftverkets effekt. (se Figur 6) 

 
Figur 6. Minsta avståndet mellan turbinblad och närliggande objekt (Wind generator users brochure n.d) 

Solpaneler 
De solpaneler som används är av typen PV cells från Siliken S.A. (Allmér och Norström, 
2013). Den konstruktion solpanelerna är monterade på är inköpt för prototypen (se Figur 7) 



6 

 

och inte anpassad för frakt eller uppmontering vid användning av EEM. Konstruktionen är 
överdimensionerad sett till solpanelernas egentyngd, vilket är 19 kg/panel (Siliken 2011), och 
tar vid frakt upp betydande plats i containern. I dagsläget är 22 solpaneler monterade vid 
containern och dessa står för 16 % av energitillförseln (se Tabell 1). Likt vinkraftverket har 
hål i containern gjorts för denna konstruktion.  

 

 

Figur 7. Den nuvarande solpanelsställningen 

Gasmotor 
Modellen på den gasmotor som drivs av biomassa är Kubota 3-cyl 962cc (se Figur 8), den 
energi som utvinns är mellan 2-10kW och förbrukningen av biomassa är 1,2kg/kWh. Exempel 
på bränsle som kan användas är kokosnötskal, pellets och flis (Allmér och Norström, 2013). 

 

 
Figur 8. Gasmotorn Kubota 3-cyl 962cc 
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Batteribank 
För att lagra energiöverskott från solpanelen och vindturbinen används 12 V-batteri från Cell 
tech (Grip, Djampou, 2013). Dessa är uppladdningsbara och har en livslängd på 10 år. 
Batterierna kan tjänstegöra som strömskälla om ström från solpanelen eller vindturbinen inte 
är tillräcklig stor.  

Vattenrening 
Vattenreningen är ett implementerat system från företaget pure aqua (se Figur 9). Systemet 
kan rena upp till 100 liter vatten per dygn. Tekniken kan filtrera bort såväl färg som smuts, 
vattnet som renats är av dricksvattenkvalitet (Pure Aqua Inc, 2014). 

 
Figur 9. Vattenreningssystemet från pure aqua 

Design 
Den design EEM har idag (se Figur 10) är resultatet av bristande kommunikation mellan 
uppdragsgivare och målare. Idén var ursprungligen att containern skulle ha en vit himmel med 
gröna svepande kullar nedanför, istället har ett vågmönster målats. Containern saknar logga 
och tydligt bildspråk. 

 
Figur 10. EEM målad med ”vit himmel och svepande gröna kullar” 
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1.2 Geografiska användningsområden 

Det geografiska område som EEM främst är framtagen för är nödsituationer vid till exempel 
naturkatastrofer. EEM skall därför kunna fungera i såväl extrem kyla som extrem hetta. I en 
nödsituation är främsta användningsområdet för EEM att förse sjukhus med elektricitet och 
rent vatten.  

Ett annat geografiskt område är byar i utvecklingsländer där det idag inte finns någon, eller 
endast begränsad, tillgång till elektricitet. Användningen koncentreras då till att förse hushåll 
med elektricitet till vardaglig användning. Vattenrening är även en viktig del då det inte alltid 
finns tillgång till rent vatten. 

Avlägsna stugor i västvärlden är ännu ett användningsområde då det kan finnas en önskan att 
vara energimässigt egenförsörjande. Då medvetenheten kring miljöpåverkan ökar kan det 
även finnas ett önskemål att använda sig av förnyelsebar energi till sin energiproduktion. 

1.5 Metod 

Projektet inleddes med en förundersökning kombinerat med kartläggning av projektet. Efter 
detta bestämdes projektets fokus och avgränsningar. Därpå följde konceptgenerering kring de 
olika delarna i projektet. Resultatet av varje delkonstruktion sammanställdes och den 
placering av komponenter som är nödvändig vid frakt och användning fastställdes. Simultant 
med förundersökning och konceptgenerering framtogs även den livscykel som EEM antas ha. 

Beräkningar genomfördes för vindkraftverket och evaluerades med MATLAB (Mathworks 
Inc., 2013). En CAD (Computer aided design) modell skapades i Solid Edge (Siemens PLM 
software, 2012) utifrån vilken en påsynsmodell framtogs. En ny design för EEM utvecklades 
även. 

2. Förundersökning 
För att få en bredare förståelse om de tekniker som finns på marknaden och som skulle kunna 
implementeras i EEM genomfördes en förundersökning. Förundersökningen omfattar 
generella såväl som specifika tekniker för EEM. 

2.1 Containrar 

En container är en återanvändbar behållare som används vid transport av gods. Containern är 
konstruerad för att kunna förflyttas och hanteras som en enhet utan att innehållet behöver 
lastas om.  

Vid frakt lyfts containern i twistlockshål (se Figur 11 a) som är placerade i containerns hörn. 
Dessa hål används också för att placera twistlocks (se Figur 11 b), en låsmekanism, då 
containrar fraktas staplade på varandra (se Figur 11 a). 
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Figur 11. a) Twistlock i twistlockhål                   b) En twistlock 

ISO-standard 
Majoriteten av alla containrar världen över använder sig av ISO-standard som är utformad 
enligt internationell standard med avseende på dimension och tillåten belastning. Dessa har en 
varierande längd medan bredd och höjd har måtten 8 fot (2,438 m) respektive 8,5 fot (2,591 
m). De vanligaste längderna på containrar är 20 fot (6,085 m) och 40 fot (12,19 m). ISO-
containrar används främst under långa transporter med fartyg.  

Vid frakt står containrarna packade kloss an och eventuella komponenter fästa på utsidan får 
ej addera till containerns dimensioner. Allt som riskerar att sticka ut måste monteras ner vid 
frakt och packeteras i containern. 

Ansvar vid hantering 
Hantering av containrarna regleras av både nationella och internationella regler. En stor del av 
containrar är avsedda för att transporteras med olika kombinationer av tåg, fordon, flyg och 
fartyg. I dagsläget finns kodning på containrarna då dessa innehåller farligt gods för att 
underrätta de som hanterar dem under frakt. Liknande märkning saknas dock för ömtåligt 
gods. 

Risker vid transport 
Flertalet skador av gods kan spåras till den mänskliga faktorn.  I Figur 12 har förslutningen 
och packeteringen av containern varit felaktig. De containrar som packats och förslutits 
ordentligt är oberörda medan godset i de felaktiga containrarna skadats 
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Figur 12.  Containrar med felaktig förslutning och paketering (GDV 2014)  

Även säkring från insidan är av betydelse, i Figur 13 har förslutningen varit ordentlig men på 
grund av att godset inte varit ordentligt säkrat har containern förstörts från insidan 

 

 
Figur 13. Innehållet har inte varit ordentligt säkrat (GDV 2014) 

Trots korrekt hantering finns dock fortfarande risker vid transport som människan inte kan rå 
för och därför är svåra att undvika. En övergripande bild av påfrestningar kan ses i Figur 14. 
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Figur 14. Överblick över transportpåfrestningar (GDV 2014) 

Dessa risker är oundvikliga då de är resultat av omgivningen containern transporteras i. 
Många fall av förstörelse kommer dock av okunskap om dessa påfrestningar vid transport 
eller felaktigt bemötande av dem.  

En oförstörd och korrekt hanterad container skyddar dess innehåll från yttre faktorer så som 
snö, is, salt, dam, ultraviolett strålning och andra klimatfaktorer. Dessvärre är containrar inte 
helt vattentäta vilket medför att viss påverkan av klimatet är svår att undvika. Vid transport 
med t ex fartyg dyker problem med korrosion av containern upp då containern utsätts för en 
fuktig och salt miljö som påskyndar reaktionen. Detta kan leda till skador på både container 
och gods. 

2.2 Hjälpaktion vid katastrof 

EEM togs ursprungligen fram för att kunna transporteras till områden som drabbats av 
väderkatastrofer, krig och svält och förse området med elektricitet under återuppbyggnaden. 
För att få en korrekt och relevant bild av hur en sådan situation kan se ut kontaktades John 
Tzanos (2014) på Läkare utan gränser för rådgivning.  

Tzanos berättade att under en hjälpaktion är behovet av elektricitet stort. Bland annat sjukhus 
och verktyg för återuppbyggnad samt vattenreningssystem kräver elektricitet. Det är dessutom 
viktigt att förse området med belysning för att öka säkerheten i området och möjliggöra arbete 
även på natten. Vattenbehovet är också stort, utöver att förse människor med dricksvatten är 
det viktigt att kunna säkra en god hygien för att undvika infektioner och sjukdomar. Sjukhus 
fodrar mycket vatten, en operation kräver inte sällan 100 liter vatten. 

I dagsläget fraktas dieselmotorer ner till platsen för att producera elektricitet men även 
solpaneler förekommer som energikälla. Dieselmotorerna producerar stora mängder energi 
och tar upp liten yta. På frågan om diesel är specifikt utsatt för stöld svarar Tzanos att allt är 
föremål för stöld, således även solpaneler och annan teknik, men poängterar att sabotage 
också är ett stort problem och att all teknik är lika utsatt för detta.  
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En hjälpaktion varar mellan allt från några månader till flera år beroende på område, hur 
omfattande katastrof som skett och vad som vill uppnås med aktionen. Att installera 
utrustning är en del av arbetet för hjälporganisationer, att förbereda för EEM skulle därför 
kunna vara en del av hjälpaktionen. Bland hjälparbetare finns all möjlig kompetens så som 
läkare, sjuksystrar, statsvetare och ingenjörer att tillhandagå som kan hjälpa till vid montering 
och service av EEM. 

Lokalbefolkningen i en katastrofsituation ser i regel positivt på teknik. Det kan dock vara 
tänkvärt att ha ett neutralt utseende på viss utrustning så att den inte uppfattas som 
skrämmande eller farlig. Läkare utan gränser använder sig av vitt för att undgå detta då vitt 
anses vara en neutral färg, se Figur 15. Tzanos tog även upp behovet av internet och föreslog 
ett eventuellt integrerande av trådlöst Wi-Fi som förser byn med internet.  

 
Figur 15. Vitt tält och vit bil tillhörande Läkare utan gränser (Sveriges radio 2011) 

2.4 Montering av vindkraftverk 

Det vindkraftverk som används på EEM är en specialimporterad konstruktion från Kina, 
(Wind generator users brochure, n.d). I likhet med andra vindkraftverk för hemmabruk reses 
detta genom att änden som skall stå i marken fästes i något slags gångjärn och reses genom 
drag/lyft (se Figur 16). Flertalet av dessa vindkraftverk spänns sedan fast med vajrar som fästs 
mellan vindkraftverket och godtycklig stabil konstruktion, t.ex. ett hus.  
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Figur 16. Resning av ett vindkraftverk för hemmabruk 

Det finns flera metoder att fästa stänger i marken, en etablerad sådan är 
flaggstångsinfästningar (se Figur 17). Montering av en sådan infästning kan gå till på följande 
sätt (Flaggstång.com, n.d.). En grop grävs ut till frostfritt djup. Hålets storlek beror på 
flaggstångens storlek. En 8-12 meter hög stång kräver ett 100-120 cm djupt hål. Hålet grundas 
sedan med makadam och markfästet sätts i gropen varpå det fylls med betong så att endast 
fästets överdel sticker upp. Flaggstången monteras ihop och fäst i markfästet som på ena sidan 
har ett gångjärn. Därpå reses flaggstången och säkras i rätt position med hjälp av muttrar. 

 
Figur 17. Infästning för flaggstång(Flaggstång.com n.d.) 

2.5 Montering av solpaneler 

Det finns flera olika tekniker för att montera solpaneler. Möjligheten finns för privatpersoner 
att montera solpaneler på taket till sin villa (se Figur 18).  

 
Figur 18. Montering av solpaneler på villatak 

http://www.va.se/e-prize/energinytt/sankt-bidrag-for-solceller-471597
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Det finns även lösningar för fristående paneler. Dessa kan stå i rader (se Figur 19) eller 
monteras som en enhet (se Figur 20). 

 

  
Figur 19. Solpaneler monterade i rader (Windon 2014) 

Optimalt för solpanelerna är att de är riktade mot norr eller syd. Då solen går upp i öst och ner 
i väst innebär en riktning av solpanelerna mot norr/syd att panelerna exponeras maximalt med 
solljus under dygnet.  

Flera av de solpanelskonstruktioner som finns vinklar sig, i förhållande mot marken, 
automatiskt under dagen för att ta upp optimalt med solljus. Beroende på vart på jorden 
solpanelerna ska stå varierar den optimala vinkeln mellan 0º till 80º från marken (Chiou och 
El-Naggar 1985) då solpanelerna är vända mot ekvatorn, alltså mot norr respektive syd. Dock 
behövs även andra faktorer inkluderas vid vinkling av solpanelerna, så som avrinning vid 
nederbörd. 

 
Figur 20. Solpaneler monterade som en enhet (Windon 2014) 
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2.6 Liknande koncept 

Containrar har i flera decennier använts för att frakta gods till olika delar av världen. På 
senare år har containern även hittat nya användningsområden som t ex. permanenta lösningar 
till hus och butiker. Flera företag har även valt att ta fram containrar som kombinerar olika 
tekniker för att producera elektricitet i avlägsna och krisdrabbade områden. 

Tyskbaserade Eva Technology GmbH presenterade år 2011 en modul som kombinerade olika 
tekniker för att utvinna energi i olika väder. Modulen består av ett vindkraftverk med 
kapacitet på 3,5 kW och solpaneler med en kapacitet på 4kW. Medelproduktionen av 
elektricitet uppgår till 3kW. Systemen är monterade på en 20 fotscontainer och däri finns även 
en frysenhet, ett kylrum och en vattentank som kan värma vatten (Windsport, 2011). 

Solpanelerna, vindkraftverket och generatorn styrs av samma styrsystem. Den är även 
kopplad till en satellit för att kontrollera temperaturen i omgivningen. Systemet fungerar i 
såväl öken, som på Antarktis och tropikerna. Den kan monteras för hand och storlek samt 
utrustning kan varieras efter kundens behov. En övergripande bild på containerns utsida kan 
ses i Figur 21. 

 

 
Figur 21. Container från Eva Technolgy. (Windspot 2011) 

Även DTI Solar presenterade år 2011 sin container som kan förse avlägsna områden eller 
katastrofområden med energi och internet. Solpaneler och satellit är anpassade för att enkelt 
monteras ned och förvaras i containern. Bascontainern för katastrofområden erbjuder internet 
med en trådlös router, sex datorer, nedfällbara bord till datorer och ett vattenreningsverk men 
vid behov kan även kylenheter, mikrovågsugnar och ytterbelysning tilläggas. Samtliga 
komponenter i containern drivs av solpanelerna (DTI Solar, 2011). Containern från DTI Solar 
kan ses i Figur 22. 
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Figur 22. Container från DTI Solar (DTI Solar 2011) 

Det Kanadensiska solenergiföretaget SkyFireEnergy producerar containrar för bland annat 
avlägsna samhällen och militärbaser. Containern kan enligt företaget på 15 minuter packas 
ihop för att skickas till olika platser i världen. Kärnan i systemet utgörs av solpanelerna och 
fungerar tillsammans med laddningsbara batterier som ett mindre elnät eller reservenergi för 
ett samhälle. Med hjälp av enkel montering kan containern skickas till platser där 
utbildningen är låg (SkyFireEnergy, 2011). Den monterade containern och dess utsida från 
SkyFireEnergy kan ses i Figur 23. 

 
Figur 23. Container från SkyFireenergy (SkyFireEnergy 2011) 

3. Kartläggning av projektet 
Då förundersökningen var genomförd kartlades projektet. Det geografiska område som 
projektet syftar till valdes och utifrån detta beslut sammanställdes även en kravspecifikation. 
För att ha en stomme i konceptframtagningen framtogs även en livscykel för projektet som 
låg till grund för materialval och val av konstruktioner. I denna del av projektet framtogs även 
de avgränsningar som förklaras i Kapitel 1.2. 



17 

 

3.1 Val av område 

Efter förundersökningen och intervjun med Tzanos omvärderades beslutet om 
användningsområde för containern. Detta då det klargjorts att containern i dagsläget har för 
låg kapacitet för en nödsituation och således inte kan tävla med de existerande dieselmotorer 
som idag används vid katastrofer. För att ersätta dagens lösningar skulle det krävas flertalet 
containrar vilket skulle vara svårt att finansiera, frakta och hade upptagit mycket utrymme på 
det drabbade området. En annan orsak till omvärderingen var att det är svårt att skapa en  
EEM som kan fungera för flera olika extremsituationer. Kraven på isolering och optimering 
av energi är två exempel på faktorer som är väldigt olika beroende på klimatet. 

Istället vändes fokus till att förse byar i utvecklingsländer, främst vid varmt klimat, med 
elektricitet. Elektriciteten från EEM skulle då kunna användas för vardagsbruk och vara ett 
stöd i att främja byns utveckling och individers entreprenörskap. Det skulle också kunna 
sprida kunskap om förnyelsebar energi och förbättra befolkningens syn på teknik. 
Livslängden för utskickad monterad container sattes av uppdragsgivaren, Anders Malmqvist, 
till 10 år. 

Med bytet av område uppstod problem med vem som skulle kunna montera upp EEM. För att 
kunna säkerställa att EEM kommer fram och monteras för användning korrekt skulle det 
behövas minst en person som är utbildad inom området. Det vore också fördelaktigt om minst 
en person i lokalbefolkningen skulle utbildas för service av EEM, så att eventuell personal 
som följt med containern till området ej behöver stanna i området under hela containerns 
livstid. Om personalen lämnar platsen uppstår dock nya problem med äganderätt då det finns 
risk att den utbildade personen, någon organisation eller dylikt kan utöva monopol på EEM. 
För att motverka detta skulle det behöva upprätthållas kontakt med ansvarig under hela 
EEM:s livstid. 

En åtgärd för att motverka att EEM beslagtas eller saboteras är att utforma designen på ett 
lämpligt sätt. Felaktigt färgval kan innebära att containern tillexempel signalerar politiska 
eller religiösa budskap vilket även kan leda till påstådd äganderätt hos delar av befolkningen. 
Vid färgval behöver även omgivningarna av det område containern skickas till tas i beaktning. 
En vit container kan t.ex. bli svår att se i en snöfylld omgivning. Det är också av vikt att 
utseendet inger förtroende hos lokalbefolkningen. 

3.2 Kravspecifikation 

Efter förundersökning framtogs med hjälp av insamlad information en kravspecifikation fram. 
I kravspecifikationen togs funktionella, begränsande och övriga kriterier fram. Som krav 
sattes bland annat att alla komponenter ska kunna nedmonteras och rymmas i containern vid 
frakt samt att alla delar ska bevaras i helt skick under hela frakten. Som önskemål lyftes bland 
annat fram att designen ska inge förtroende hos lokalbefolkningen samt att minst en 
energikälla ska kunna producera elektricitet inom 2 timmar efter leverans. 
Kravspecifikationen uppdaterades därefter löpande under projektets gång. För fullständig 
kravspecifikation, se Bilaga 1 - Kravspecifikation Nödenergimodul. 

. 
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3.3 Livscykelanalys 

Ett av ledorden för projektet var Hållbarhet. EEM ska erbjuda hållbara lösningar med 
förnyelsebar energi men också kunna renoveras och återvinnas. Materialval och 
konstruktioner för konceptet utformades därför med återvinning och hållbarhet i åtanke.  

 
Figur 24. Livscykel för en EEM 

Den livscykeln som sammanställdes för en EEM sammanfattas i Figur 24. Först beställs 
containern och renoveras till önskat utseende. Därefter packeteras den och fraktas till platsen. 
På plats monteras tekniken upp av egen personal och inhyrd personal på plats. Sedan används 
containern av lokalbefolkningen. Demontering och hemfrakt har inte varit en central del i 
projektet men containern beräknas skickas tillbaka efter maximalt 10 år. Förhoppningen är då 
att alla delar ska kunna återvinnas och/eller renoveras och sedan kan EEM skickas iväg på nya 
äventyr. 

4. Konceptgenerering och konceptval 
Konceptgenerering gjordes på de områden som projektet fokuserat på, vindkraftverket, 
solpanelerna, montering och frakt samt design. Konceptgenereringen skedde simultant kring 
de olika områdena med den framtagna livscykeln i åtanke och konceptval skedde löpande. 

Efter förundersökningen klargjordes det att den teknik som kommer att befinna sig på utsidan 
av containern, t.ex. solpanelerna och vindkraftverket, skall sitta i direkt kontakt med 
containern. Detta för att hålla all teknik samlad och främst för att kunna utnyttja de 
möjligheter som en 20 fotscontainer ger i form av egentyngd, höjd och fästanordningar.  

4.1 Vindkraftverket 

På det vindkraftverk som är fäst på EEM idag är vindturbinen belägen på 8 meters höjd. 
Kravet som sattes på vindkraftverket var dock att höjden uppfyller kravet som säger att minsta 



19 

 

avstånd i vertikalled från vindkraftverkets turbinblad till närliggande objekt är 2 meter (Se 
Kapitel 1.3). Flertalet koncept för montering av vindkraftverket framtogs varav några 
presenteras nedan. Gemensamt för de olika koncepten är att vindturbinen fraktas i delar och är 
det första som monteras ihop vid ankomst. Detta för att på ett platseffektivt sätt kunna frakta 
ned vindkraftverket. Delar av vindturbinens sammansättning kan ses i Figur 25. 

 
Figur 25. Montering av rotorerna på turbinen 

Koncept 1, förmonterat rör 
Koncept 1 innebär att ett fastsvetsat rör går genom containern vid ett eller flera hörn. I detta 
rör nedsänkes sedan den stång som har turbinen med rotorbladen fäst i toppen. Då det 
förmonterade röret går rakt igenom containern undviks problem med korrosion, då röret 
fungerar som ett dräneringshål och är inte i kontakt med containerns insida. I botten finns ett 
stopp, t.ex. i form av en perforerad platta, så att vatten kan rinna igenom samtidigt som det 
möjliggör att en stolpe kan säknas ner utan att åka rakt ner i marken (se Figur 26 a). Ett 
alternativ är att ej låta stolpen som turbinen är fäst på gå ända ner till marken, dock krävs det 
då nogrannare passning mellan hål och stolpe (se Figur 26 b). I båda fallen fraktas stången 
inuti containern. 
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Figur 26. a) Koncept1 med hål rakt igenom containern samt stolpen hela vägen ner b) Koncept 1 med stolpen halvvägs ner 

Koncept 2, teleskopstång 
I koncept 2 används samma fastsvetsade rör som i Koncept 1. I röret placeras en stång i 
sektioner, som ett teleskop, som sedan dras rakt upp efter det att turbinen med rotorbladen 
fästs på toppen. Stången låses sedan i önskad position (se Figur 27). Under frakt står röret 
hopfällt i sitt läge och har således ett stopp även ovanpå containern för att förhindra att denna 
åker ut om containern skulle välta.   

 
Figur 27. Stången med turbinen på dras upp ur röret som ett teleskop 

Fördelar med denna metod är att det går snabbt att montera upp. Dock kan stången bli tung att 
dra upp ur hålet och det är svårt att vara fler än en arbetare vid detta moment då stången står i 
containerns hörn. Konstruktionen är även känslig för yttre påverkan, delarna kan frysa fast 
eller expandera i värme vilket inte är önskvärt.  

Koncept 3, twistlock med flaggstångsinfästning 
I koncept 3 kombineras en twistlock (se Kapitel 1.3 ) med en flaggstångsinfästning ovanpå (se 
Figur 28). Dessa medföljer i containern. Då twistlocken fungerar som länk mellan container 
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och infästning kringgås det djup som vanligtvis behöver grävas vid motering av en flaggstång 
eftersom contianerns egentyngd utnyttjars 

 

 
Figur 28. Twistlock med flaggstångsinfästning ovanpå  

Twistlocken placeras i önskat twistlockshål och plattan ovanpå med flaggstångsinfästningen 
skruvas alternativt kläms fast i containern för ökad stabilitet. Stången, som fraktas i 
containern, lyfts upp på taket, turbinen med rotorbladen sätts fast och stången placeras i 
flaggstångsinfästningen. Därefter reses stången som vid resning av en flaggstång.  

Konceptval av vindkraftverk 
Det koncept som valdes för vidareutveckling var Koncept 3, twistlock med integrerad 
flaggstångsinfästning. Koncept 1, förmonterat rör, valdes bort då de lösningar som genererats 
för att få stången med turbinen in i det förmonterade röret tycktes onödigt komplicerade eller 
ej genomförbara. Monteringen blev alltså mer komplicerad än nödvändigt vilket ledde till att 
detta koncept kasserades. Koncept 2, teleskopstång, gallrades bort då detta koncept ansågs 
innebära icke ergonomiska moment för montören i form av tunga lyft. Detta lyft genomförs 
dock endast en gång, men kommer vara svårt att genomföra med tanke på arbetsställning och 
vikt.  

Koncept 3, twistlock med integrerad flaggstångsinfästning, ansågs som en enkel lösning då 
containerns egenskaper utnyttjas. Monteringen innebär ingen större belastning för montören, i 
jämförelse med de andra två koncepten, då denne vid resning inte kommer behöva bära hela 
tyngden av stång med turbin själv eftersom flera montörer kan hjälpas åt att resa stången. 

Då underhåll troligen kommer behövas på turbinen måste möjligheten att ta ner 
vindkraftverket finnas. Detta ansågs vara enklast för Koncept 3. Nedan syns den tabell som 
visar de parametrar och den vikt varje parameter hade i konceptvalet (se Tabell 2). Enkelhet 
vid montering syftar på tillhandahavandet av stången vid montering. Enkelhet vid underhåll är 
en parameter som visar hur enkelt det är att fälla ner stången då den är uppmonterad för att 
kunna utföra underhåll. 
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Tabell 2. Den beslutsmatris som användes vid konceptvalet för vindkraftverket 

Parameter Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Enkelhet vid montering  5 3 3 4 

Låg belastning vid montering (vikt och arbetsposition) 4 2 2 3 

Hållbarhet 5 4 2 3 

Enkelhet vid underhåll 4 1 2 5 

Tillverkning 3 3 2 4 

Resultat - 56 47 79 

Materialval  
Den stång som vindturbinen fästes på är en specialinköpt stång. Detta för att det var viktigt att 
stången hade de rätta egenskaperna sett till material och utformning för att kunna integreras 
med den tänkta lösningen. För att undersöka olika material användes CES Edupack (Granta 
Design, 2014). På grund av att stången var inspirerad av en flaggstång undersöktes både 
material för vanliga flaggstänger och vanliga material för stänger. 

Det vanligaste materialet i flaggstänger är glasfiber. Materialet är tämligen hållfast och lätt. 
Dessvärre är det inte återvinningsbart och inte heller särskilt duktilt. Ett annat material i 
flaggstänger är trä av olika slag. Det är miljövänligt och förhållandevis billigt men kan vid fel 
behandling börja ruttna vilket påverkar hållfastheten. 

De metaller som valdes att utvärderas var aluminium och lågkolhaltigt stål.  Aluminium har 
fördelen att det har lägre vikt än stål samt är förhållandevis billig och hållfast. Dessvärre är 
aluminium inte så miljövänligt vid tillverkning. Stål är hållfast, formbart och ett billigt 
material men är tyngre än aluminium. 

De olika materialen jämfördes i en elimineringsmatris. Materialen värderades utifrån 
egenskaperna som fastställts med hjälp av CES Edupack och resultatet kan ses i Tabell 3. 
Tabell 3. Den beslutsmatris som användes vid materialval till vindkraftverksstången 

  Vikt Stål Glasfiber Aluminium Trä 

Låg vikt 4 2 5 4 3 

Återvinningsbar* 2 1 0 1 1 

Formbar 3 4 2 5 1 

Hållfasthet 5 5 3 4 2 

Pris 2 5 2 4 5 

CO2-avtryck 3 4 3 2 5 

Totalt - 69 54 67 52 
*Material har tilldelats en etta (1) om det går att återvinna materialet och noll (0) om det ej går 

Från elimineringsmatrisen utlästes att de klassiska flaggstångsmaterialen inte uppnår de 
önskade egenskaperna lika väl som metallerna. Eftersom det var liten skillnad mellan 
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aluminium och stål beräknades utböjning för en stång tillverkat i låg kolhaltigt stål respektive 
aluminium för att därefter kunna avgöra vilken metall som lämpar sig bäst. 

Beräkning av stång 
Stångens diameter bestämdes först för att matcha de övriga komponenter som skall användas i 
vindkraftverket varpå beräkningar gjordes för att fastställa att stången klarade de påfrestningar 
den kommer att utsättas för. Stångens läng sattes till 4 m, då stången fästs på containerns tal 
innebär det att totala höjden på vindkraftverket är 6,6m. Detta medför att närliggande föremål 
kan ha en höjd av 3,6 m. I Tabell 4 ses de parametrar som användes vid beräkningarna. 
Tabell 4. De parametrar som använts vid hållfasthetsberäkningarna 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Elasticitetsmodul stål Estål 210*103 MPa 

Elasticitetsmodul 
aluminium Ealuminium 80*103  MPa 

Densitet stål ρstål 7.9e103 kg/m3 

Densitet aluminium ρaluminium 2.9*103 kg/m3 

Luftens densitet ρluft 1,2041 kg/m3 

Luftmotstånd för cirkel C 0.47 - 

Vindhastighet v 19 m/s 

Rörets ytterdiameter D 100 mm 

Rörets innerdiameter d 80 mm 

Rörets medelradie a 45 mm 

Rörets tjocklek t 10 mm 

Stångens längd l 4000 mm 

Total massa för 
vindturbinen mturbin 50 kg 

Gravitationskonstant g 9.82 kg*m/s2 

 

Den vindkraft som ansattes som maximal var 19 m/s då det är vid den vindstyrkan 
vindkraftverket slutar generera elektricitet (se Figur 3). 19 m/s klassas av SMHI (n.d.) som 
hård vind eller kuling och enligt SMHI är en vindstyrka där ”Kvistar bryts från träden och det 
börjar bli besvärligt att gå i det fria”.  

För att bestämma den utböjning som sker vid angiven vindstyrka beräknades vindstyrkan först 
om till Newton per kvadratmeter (give2all, n.d.) 

    

 20,5C luftp vρ=   (1) 

Kraften Pvind ges då av 
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 vindP pA=   (2) 

där A är arean av den yta där vinden angriper. Då rotorerna roterar kan denna yta uppskattas 
till en cirkel där radien är ett rotorblads längd, lrotor=1.05 m, se Figur 29. Arean beräknas då 
som 

 rotorA lπ=   (3) 

 
Figur 29. Cirkeln markerar den area som vinden beräknas angripa 

Stångens yttröghetsmoment, I, ges av Sundström, tabell 31.1.4 (1998) 

 

 3I a tπ=   (4) 

 

Deformationen, δstål, för stången då den är tillverkad i låg kolhaltigt stål blir då stången 
angrips av kraften P enligt Figur 30 (Sundström, 1998, tabell 32.1.1) 

 
3
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Figur 30. Den deformation vindkraftverket utsätts för vid maximal vindstyrka 

För att se om stången klarar av turbinens egentyngd beräknades den knäckkraft, Pknäck_stål, 
(Sundström, 1998, tabell 17.3.1) som erfordras för att knäcka stången (se Figur 31)   

Pvind 

δstål 
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Figur 31. Den knäckkraft stången utsätts för 

Den faktiska knäckkraft som stången utsätts för, Pmassa, beror på turbinens massa 

 massa turbinP m g=   (7) 

 

Därpå beräknades stångens vikt för att se skillnaden i massa för de två materialen. Först 
beräknades stångens volym, V, 

 
2 2( )
4 stång

D dV lπ −
=   (8) 

vilket ger stångens vikt, mstål, enligt 

 stål stålm Volρ=   (9) 

 

Beräkningarna genomfördes i MATLAB (Mathworks Inc., 2013)(Se Bilaga 2 – Matlabkod). 
Ovanstående beräkningar genomfördes även för motsvarande stång tillverkad i aluminium.   

Tillåten deformation beräknas till 1% av stångens längd, vilket i detta fall innebär 4 cm 
utböjning. Varken en stång tillverkad i stål eller i aluminium överskrider detta (se Kapitel 
6.1). Den faktiska knäckkraft som råder är lägre än den maximala knäckkraft de olika 
stängerna kan utsättas för.  

Då stången klarar de påfrestningar den kommer utsättas för oavsett om den är tillverkad i stål 
eller aluminium avgjordes materialvalet av stångens vikt. Vid resning tillkommer även 
turbinens vikt, mtotal =50 kg. Aluminium blev därför det slutgiltiga materialet då en 
aluminiumstång väger 33 kg jämfört med stålstången som väger 89 kg. Totalvikten för 
vindkraftverket blir då 83 kg. 

Pknäck 
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Vid resningen kommer dock vikten delas upp mot underlaget (se Figur 32) och montören 
kommer ej belastas med 83 kg annat än då stången först lyftes upp för resning. Vid detta 
moment kan man med enkelhet vara två personer som lyfter. Då detta lyft endast sker vid 
montering och eventuellt underhåll är vikten godtagbar. 

 
Figur 32. De reaktionskrafter som verkar vid resning av vindkraftverket 

Då vindkraftverket lyfts upp på taket kommer stången lyftas för sig och turbinen för sig. 
Montören kommer alltså inte behöva lyfta upp 83 kg på taket utan 33 kg och 50 kg för sig.   

4.2 Solpanelerna 

Solpanelerna var den del som krävde stor förändring för att uppnå kraven och önskemålen 
från kravspecifikationen. De specifika kraven för solpanelerna som sattes upp var att 
monteringen av solpanelerna inte skall innebära några tunga lyft och att ställning samt 
solpaneler skall få plats och hålla vid en frakt. Ett annat begränsande krav var att vinkeln på 
panelerna skulle kunna justeras för att få ut maximalt med solenergi i varje område. Det var 
också viktigt att ställningen skulle kunna fungera i flera olika terränger  

Först undersöktes hur solpanelerna skulle placeras i förhållande till containern. Ett tidigt 
beslut togs om att solpanelerna skulle vara i nära anslutning till containern för att förstärka 
helhetsintrycket och för att inte ta upp för mycket plats. Då kan även containerns egentyngd 
utnyttjas vilket sätter mindre krav på hållfastheten. Utifrån det diskuterades tre olika lösningar 
fram. 

Koncept 1 
I koncept 1 fästs solpaneler i ett kvadratiskt mönster som lutar mot containern men kan även 
stå fristående med hjälp av justerbara ben för önskad vinkel, Figur 33. Fördelen är att vinkeln 
kan ställas in efter geografi och det får plats många solpaneler. Monteringen innebär dock 
icke ergonomiska och tunga lyft. Skelettet solpanelerna vilar på kommer även på grund av sin 
storlek kräva en stor arbetsstyrka och de bärande stängerna måste vara tämligen rejäla 

. 
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Figur 33. Koncept 1 för solpanelerna 

Koncept 2 
I koncept två vilar solpanelerna delvis i ett kvadratiskt mönster på taket, se Figur 34. Eftersom 
containern bär upp en del av tyngden ställs mindre press på de bärande balkarna men vinkeln 
kan inte justeras. Detta innebär att solupptaget inte blir optimerat och smuts och vatten har 
ingenstans att ta vägen.  

 

 
Figur 34. Koncept 2 för solpanelerna 

Koncept 3 
Det sista konceptet bygger på att panelerna fästs i par på containern (se Figur 35) och justeras 
sedan med stänger som sitter fast i solpanelernas ram under frakt. Solpanelerna att enkla att 
montera och kräver inte stor arbetsstyrka men antalet solpaneler är begränsat. 
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Figur 35. Koncept 3 för solpanelerna 

Konceptval 
Valet föll slutligen på Koncept 3 som är en liknande lösning som SkyFireEnergy (2011) 
använder sig av. Detta då den uppfyllde alla krav som ställts, var överlägset lättast att montera 
och den var även platseffektiv. Det är även den enda lösning som inte är beroende av 
containerns underlag vilket möjliggör enklare utplacering av containern.  

Denna lösning gav dock bara plats för 12 av de solpaneler som idag finns på prototypen. 
Genom att använda den andra sidan, och där placera enkla solpaneler, kunde antalet utökas till 
18 stycken solpaneler. Detta ansågs tillräckligt då solpanelerna endast står för 16% av den 
totala energiförbrukningen, och att utveckla de andra energikällorna skulle gynna 
elproduktionen mer än att addera 4 solpaneler. Att enkelpaneler användes på andra sidan 
beror på att solpanelerna skall vara riktade åt samma håll. Då nederkanten av varje panel på 
den andra sidan fästes i den övre containerkanten hade användandet av dubbelpaneler 
inneburit en mindre stabil konstruktion. 

Solpanelshållare 
Då monteringsteknik för solpanelerna bestämts fortsatte arbetet genom att analysera 
fraktsättet. Den konstruktion som valts för montering innebar att containern skall innehålla 6 
stycken dubbelpaneler, alltså paneler där ramarna runt solpanelerna är fästa i varandra två och 
två längst kortsidan (se Figur 36). Containern kommer även innehålla 6 stycken enkelpaneler 
(se Figur 36). 
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Figur 36. Enkel och dubbel solpanel 

För att förhindra att solpanelerna går sönder under frakt behövs en ställning inuti containern. 
Ställningen skall placeras så att solpanelerna är enkla att ta ut ur containern vid montering 
samtidigt som de skall ta upp så lite yta som möjligt vid frakt. Ställningen som nyttjas skall 
även gå att vika ihop, alternativt användas som något annat, då solpanelerna är monterade. 

Form och strukturvariationer (se Figur 37) gjordes och analyserades. Utifrån detta beslutades 
att solpanelerna endast skall placeras i ett plan i golvhöjd då detta ger en lägre tyngdpunkt och 
gör det enklare för montören att ta ut panelerna från containern. Av samma anledning skall 
panelerna förvaras liggande på sin långsida.  

 
Figur 37. Strukturvariationer för frakt av solpanelerna 

Vid montering dras panelen ut ur ställningen utan att komma i kontakt med någon annan 
panel, vilket minimerar riskerna för skador vid utlastning. Insidan av ställningen är klädd med 
filt eller motsvarande material för att förenkla glidning när denna är önskad mellan 
solpanelens ram och ställningen (se Figur 38). 
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Figur 38. Solpanelerna dras ut ur ställningen  

För att optimera säkringen av panelerna skall ställningen vara fäst i containerns ena vägg 
såväl som i containerns golv. Ställningen har ett stopp på båda sidorna för att förhindra att 
panelerna åker ut ur ställningen vid frakt. 

De 6 enkelpanelerna placeras två och två i samma spår så att de får samma längd som 
dubbelpanelerna. Enkelpanelerna lastas längst från väggen vid lastning så att den bakre 
panelen enkelt skall kommas åt vid montering utan att montören skall behövs sträcka sig över 
hela ställningen för att få tag i den. Dubbelpanelerna greppas från framsidan. 

Då solpanelerna är monterade på containern skall ställningen inte ta någon plats. Förslagen 
var då att vika ihop ställningen, antingen som en fyrledsmekanism eller omlott, eller att 
ställningen har en annan funktion då den inte bär solpanelerna. Funktioner som diskuterades 
var att ställningen skulle agera bord, dock hade det inneburit att bordet tog upp omotiverat 
stor plats när det var utfällt. En annan funktion var att ställningen skulle kunna monteras bort 
och användas som stege. Dock kommer en stege behöva användas innan solpanelerna packas 
ur, vilket gjorde lösningen obrukbar. 

Slutkonceptet blev en ställning som viks ihop omlott (se Figur 39) då den inte håller 
solpanelerna. Ställningen kommer då endast stå ut 10 cm från containerns innervägg. 
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4.3 Möblering  

Efter att alla ingående komponenter fastställts undersöktes hur placeringen av komponenterna 
inuti containern kunde optimeras. En container i skala 1:25 (se Figur 40) ritades upp liksom 
ingående komponenter för att undersöka olika sätt att placera dessa i förhållande till varandra. 

 

 
Figur 40. Skalenlig container med ingående komponenter 

Då fokus ligger på att monteringen av EEM ska ske så smidigt och snabbt som möjligt vid 
leverans behöver de delar som ska monteras först, dvs. solpaneler och vindkraftverk, ligga 
närmast utgången. 

För att underhållning och service av EEM ska kunna gå smidigt behöver power routern vara 
nära utgången under drift. Detta innebär även att solljus kan nyttjas för att se power routern 
ordentligt vilket är bra om t.ex. energiförsörjningen inte kommit igång så att lamporna ej 
fungerar i containern.  

Gasmotorn och vattenreningsverket placerades innerst med åtkomst från två sidor för att 
underlätta eventuellt innehåll men hindra att obehöriga kommer i kontakt med dessa. Dessa är 
fastbultade i både väggar och golv. Den slutgiltiga placeringen kan ses i Figur 41. 

Figur 39. Ställningen för solpaneler uppfälld med solpaneler i respektive nerfälld. 
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Figur 41. Placering av alla komponenter inuti containern vid frakt. 

Efter montering kan ställningen för solpanelerna fällas ihop mot väggen och förpackningar för 
vindkraftverket blir till biomassa. En skiss på hur containern ser ut uppifrån vid drift kan ses i 
Figur 42. 

 

 
Figur 42. Övergripande bild av hur containern är möblerad vid drift. 

4.4 Användargränssnitt 

Då tanken med det framtagna konceptet är att användarna av EEM ej skall komma i kontakt 
med tekniken inuti containern behövs ett användargränssnitt som låter dem nyttja EEM:s 
funktioner. Det behövs även ett sätt att forsla bort aska från gasmotorn samt ett bra sätt att 
distribuera vatten. 

Användargränssnittet utformades som en panel insänkt i containerns baksida. Panelen 
kommer att installeras innan frakt och täckas över på lämpligt sätt för att sedan öppnas när det 
är dags att använda containern (se Kapitel 5.1). När panelen täcks över är det viktigt att 
luckan är vattentät och inte går att använda under frakt, ett alternativ är därför att en del ur 
containern skärs ut för att sedan svetsas fast när panelen installerats. Dock blir denna lucka 
svår att öppna vid ankomst om inte rätt verktyg skickas med. 
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Förslag på information som skall ges till användaren via panelen är om vatten eller 
biomassetank behöver fyllas på samt hur laddade batterierna är. En mynning för aska kommer 
även finnas här samt en eller flera kranar. Här finns utrymme till vidareutveckling då flera 
funktioner kan integreras. 

Användargränssnittet skall vara enkelt att förstå även om användaren inte kan läsa. 
Användandet av symboler rekommenderas därför. Symboler kan även integreras på övriga 
delar i containern för att förenkla upp och nerpackning (se Figur 39 t.h.). 

4.5 Design 

Efter förstudien var det tydligt att designmöjligheterna var kraftig begränsade. Den stora 
utmaningen var att uppnå önskemålen om neutral design samtidigt som det skulle vara en 
design som utmärkte EEM från liknande aktörer på marknaden. 

De ledord som valdes till designen var vänlig, funktionell, nybyggnad, enkel och hela 
projektets ledord om hållbarhet. Polygeneration använder sig av ljusgrön färg till sitt material, 
men att Explore Energy, som Polygeneration är en del av, följer färgskalan som kan ses Figur 
43. Detta lade grunden för färgavgränsningen. 

 

 
Figur 43. Olika färger av från Explore Energy 

En vit färg på containern valdes för att containern inte skulle sticka ut för mycket. Eftersom 
EEM inte har någon egen logga resonerades det att en logga som är unik för EEM behövdes. 
Det var viktigt att loggan skulle symbolisera EEM:s funktion men också symbolisera byns 
kommande framväxt. Ur detta växte idéen fram om ett träd som samlade alla dessa delar. 
Resultatet kan ses i Figur 44. 
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Figur 44. Den framtagna loggan 

Trädet samlar alla de olika delarna av EEM sammanvävt en trädkrona. Loggan är tämligen 
diskret i förhållande till containerns storlek, men skulle det finnas en önskan om en annan färg 
kommer loggan även i tre andra färger, alla inspirerade av Explore Energys färgskala, se 
Figur 45. 

 
Figur 45. Olika färger på loggan 

Eftersom ena sidan är dold av solpaneler placeras loggan i det bakre hörnet av containern, se 
Figur 46.  
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Figur 46. Containern med loggan 

5. Slutkoncept 
Då konceptgenerering och konceptval genomförts sammanställdes slutkonceptet. En 
påsynsmodell togs fram i utställningssyfte, denna kan ses i Bilaga 3 – Påsynsmodell, och en 
monteringsplan sammanställdes.  

5.1 Montering 

Då containern levererats till det område den skall nyttjas påbörjas monteringen av de tekniker 
som kommer generera elektricitet. Monteringen sker i 4 steg och de centrala delarna här är 
hur vindkraftverket och solpanelerna fästs på containern. Hur uppstartning av power routern 
sker har inte beskrivits. 

Steg 1. Montering av vindkraftverket 
Vindkraftverksdelarna kommer paketerade i två lådor. Dessa lådor fylls med spån eller 
liknande brännbart material för att skydda delarna i lådan, och lådorna är i sin tur fästa i 
containerns golv med hjälp av spännband. När lådorna är urpackade används de tillsammans 
med spånet som biobränsle för att starta upp gasmotorn. 

Då containern kommer fram tas lådorna ut (se Figur 47) och turbinen monteras ihop (se Figur 
25). I containern finns även en stege som behövs för att montörerna ska kunna komma upp på 
taket.  
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Figur 47. Lådorna med vindkraftsdelar tas först ut ur containern 

Twistlocken med flaggstångsinfästningen placeras i önskat twistlockshål och dras åt, se Figur 
48.  

 
Figur 48. Vindkraftverksinfästningen dras åt med twist lock 

 

Därefter lyfts stången och vindturbinen upp på taket där de monteras ihop för att slutligen 
monteras fast i infästningen. Därpå reses vindkraftverket (se Figur 49) och skruvas fast med 
muttrar i infästningen.  
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Figur 49. Vindkraftverket reses som en flaggstång 

Steg 2.  Montering av solpaneler 
Solpanelerna förbereds innan avgång genom att monteras i den speciella ramen. I ramen finns 
alla delar som behövs vid montering av solpanelerna utom de medkommande gångjärn som 
skall borras fast på containern, dessa ses i detalj i Figur 50. För att gångjärnen skall vara enkla 
att montera behöver förborrade hål göras innan containern skippas iväg. Dessa behöver då 
tätas för att inte få problem med korrosion under frakten (se 2.1 Containrar). Under frakten 
sitter de lister, som visas i detalj i Figur 51, redan installerade i skårorna på containern. Dessa 
lister används för att ställa in de stänger som sitter på solpanelerna och på så sätt ändra 
solpanelernas vinkel. En förenklad bild av infästningarna och hur dessa monteras kan ses i 
Figur 50.  

 
Figur 50. En person borrar fast de lösa fästena 
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Därefter plockas solpanelerna ut ur fraktställningen inuti containern och ramen hakas fast i de 
nu fastborrade fästena. När solpanelerna är säkrade på containern kan önskad vinkel ställas in 
med hjälp av stängerna som fälls ut ur ramen, se Figur 51. 

 
Figur 51. Två personer hjälps åt att justera solpanelerna på containern 

Steg 3 
Ställningen för solpanelerna fälls upp mot väggen så att denna yta kan nyttjas, se Figur 52. Nu 
kan vattenreningsverket Pure Aqua kopplas in och gasmotorn aktiveras. Utbildad person 
kopplar även sladdar från vindkraftverk och solpaneler in till power routern. 

 
Figur 52. Solpanelshållaren nedvikt 



39 

 

Steg 4 
Dags att börja använda EEM! Kontrollpanelen på baksidan exponeras för allmänheten. Där 
finns uttag för laddning och även displayer som ger användaren information (se 4.4 
Användargränssnitt). I övrigt är containern stängd och endast utbildad personal ska vistas 
inuti. En bild på hur EEM kan komma att se ut i sin omgivning kan ses i Figur 53 

 
Figur 53. EEM utplacerad i en by. 

6. Slutsats 
En analys av den EEM som finns idag och var den ska placeras har genomförts. Utifrån detta 
har ett koncept på en utformning av en framtida EEM tagits fram med avseende på montering 
och frakt. En design och logga har framställts och en kontrollpanel har initierats. Beräkningar 
på vindkraftverket har även utförts. 

6.1 Resultat 

I Tabell 5 presenteras de resultat som beräknades för vindkraftverket vid en vindhastighet på 
19m/s. En stång tillverkad i stål erhåller en mindre utböjning än en stång i aluminium. 
Utböjningen för aluminium håller sig dock inom det tillåtna värdet för utböjning, δtillåten=40 
mm, vilket är 1% av stångens längd. Det skall dock påpekas att den area som utsätts för 
vindkraft i verkligheten är mindre än den area som beräknats, kraften som vindkraftverket 
utsätts för är alltså i verkligheten mindre än den beräknade kraften Pvind=353,8 N. 

En stång av aluminium väger 56,5 kg mindre än en stång tillverkad i stål. Den faktiska 
knäckkraft, Pmassa=491 N, stången utsätts för är mindre än den maximala knäckkraft som 
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stången tål, oavsett materialval. Nedan presenteras de resultat som beräknades för 
vindkraftverket. 
Tabell 5. De beräknade värdena för vindkraftverket 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Vindkraft Pvind 353,8 N 

Faktisk knäckkraft Pmassa 491 N 

Utböjning för aluminiumstång δaluminium 33 mm 

Vikt aluminiumstång maluminium 32.8 kg 

Knäckkraft aluminium Pknäck_aluminium 3.5*104 N 

Utböjning för stålstång δstål 12.5 mm 

Vikt stålstång mstål 89.3 kg 

Knäckkraft stål Pknäck_stål 9.2*104 N 

 

Ett önskemål enligt kravspecifikationen var att antalet konstruktioner på marknivå skall 
minimeras. Detta är ett önskemål som uppfyllts liksom det önskemål att en av energikällorna 
skall kunna producera elektricitet inom 2 timmar från ankomst till aktuellt område. Antalet 
förborrade hål i containern har minimerats och monteringen innebär knappt några tunga lyft. 

Den teknik som monteras på EEM får plats i containern under frakt och är säkrat på ett sådant 
sätt att den inte skall ta skada under den samma. Kravet att monteringen skall kunna förstås av 
en analfabet är inte helt uppfyllt då ett formspråk inte är helt färdigställt för containern. 
Önskemålet att containern skall kunna säkras i alla terränger innebär en vidare utredning av 
tillvägagångssätt och är inte ett område som behandlats i projektet, det har således ej 
uppfyllts. 

6.2 Diskussion  

Det koncept som framtagits är ett förslag på hur delar av EEM kan paketeras vid användning. 
Den teknik, i form av hur energi samlas in, är ej behandlad i detta arbete. Projektet har 
resulterat i en lösning som skall skickas till avlägsna platser där det idag inte finns någon, 
eller endast begränsad, tillgång till elektricitet. Dock behöver detta koncept vidareutvecklas 
för att kunna ses som en helhetslösning och därmed vara aktuell att producera för användning. 
I det koncept som framtagits finns det utrymme för mer teknik inuti containern både under 
frakt och vid användning.  

Nästa steg, utifrån framtaget koncept, är att komma på system som tillåter vatten- och 
biomasspåfyllning på lämpligt sätt. Dessa lösningar bör vara av sådan natur att påfyllning ej 
behöver ske konstant utan inom lämpliga intervaller, exempelvis en gång per dygn.  

Ytterligare en vidareutveckling är att utveckla ett sätt att distribuera energi, värme samt vatten 
till de hushåll som ingår i det område där EEM är placerad. Även den kontrollpanel som 
initierats behöver vidareutvecklas, samt det formspråk som påbörjats. 
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En intressant vidareutveckling som framkom då vi intervjuade Tzanos (2014) var att integrera 
Wi-Fi i containern. Då invånarna ofta har tillgång till mobiltelefon kan ett integrerande av 
trådlöst internet främja lokalt entreprenörskap då detta ofta underlättas vid tillgång till 
internet.  

För att tekniken som finns i containern vid bruk skall kunna klara olika klimat behövs en 
fungerande isolering. Denna behöver analyseras såväl som en eventuell installation av 
luftkonditionering. 

När det kommer till containerns energiförsörjningskapacitet är det vår rekommendation att 
denna förbättras innan en eventuell produktion. Vi är kritiska till att den energiproduktion 
som finns idag räcker till att försörja flertalet hushåll. I dagsläget är det vår bedömning att 
flera containrar kommer behöva skickas till samma område för att kunna förse området med 
tillräckligt med elektricitet. 

Det kan även diskuteras om en container är den bästa lösningen för det aktuella scenariot, en 
by i ett utvecklingsland där containern skall producera energi i maximalt 10 år. Istället är det 
kanske mer aktuellt att transportera ner den teknik som containern idag rymmer och bygga ett 
hus där tekniken installeras. Detta hade gömt undan tekniken då den inte befinner sig i en väl 
synlig container utan i ett hus som liknar resterande bostäder. Uppbyggnad av hus hade även 
inneburit jobbmöjligheter för lokalbefolkningen. 

Det är också diskuterbart om 10 år är en optimal tid att lämna EEM på aktuellt område. På 10 
år kan mycket hända inom teknikområdet för förnyelsebar energi. Det kanske vore rimligare 
att renovera EEM i kortare tidsintervall så att EEM kan nyttjas till fullo. Måhända borde det 
faktiskt målet med EEM vara att stödja en utveckling som ersätter sig själv inom en viss 
tidsintervall. Alltså en utbyggnad av elnät i området för att klara sig utan EEM. 

Det argument som finns gällande att man vill undvika stöld av fossila bränslen och löser detta 
problem med EEM stämmer tyvärr inte. Solpaneler löper även de stor stöldrisk och samtliga 
delar kan utsättas för sabotage. En lösning på stöldproblemet kan vara att utveckla en sorts 
låsmekanism kring den teknik som är monterad utanpå EEM. Dock stoppar inte lås om det 
skulle uppstå en situation där ansvarig person utsätts för hot och tvingas att låsa upp. 

Problemet med eventuell påstådd äganderätt av EEM som kan uppstå då hjälparbetare lämnat 
byn behöver även jobbas vidare med. Kan EEM på något vis kanske övervakas på distans för 
att förhindra felaktigt användande eller tom identifiera driftstörningar? Hur görs detta utan att 
befolkningen känner sig iakttagna? Detta är något   

I vårt projekt har vi fokuserat på snabb och enkel montering samt kompakthet då all teknik är 
monterad. Konceptet utgår från den mängd teknik som finns idag och binder ihop den samma 
till en enhet under frakt och då EEM är uppmonterad. Då EEM i dagsläget är en produkt som, 
om den skickas till en by i ett utvecklingsland, skall vara positionerad i flertalet år och förse 
aktuellt område med så mycket elektricitet som möjligt är det kanske mer aktuellt att fylla 
containern med så mycket teknik som möjligt. Flertalet vindkraftverk och solpaneler kan då 
förslagsvis placeras på olika fält. Det koncept som framtagits lämpar sig kanske därför bättre 
vid snabba, kortare aktioner. Optimalt kan då vara att konceptet används när eller om 
elförsörjningen förbättras i EEM.  
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Antalet liter som vattenreningen kan rena per dag är undermålig för nödsituationer. Kanske 
borde man därför, för EEM:er som skall skickas till nödsituationer, bestämma fokusområde. 
Vill man producera tillräckligt med rent vatten eller elektricitet? Fokuserar man på elektricitet 
kan man multiplicera antalet elektricitetgenererande komponenter. T.ex. integrera två eller 
fler gasmotorer eller flertalet vindkraftverk. 

Valet som gjorts att korta ner den befintliga vindkraftverkshöjden med 1,4 m motiverades 
genom att detta gav mindre utböjning vid vindpåverkan. Stången som, skall lyftas upp på 
taket, får även en lägre massa. Den kan även packas i ett stycke, alltså behöver inte delas upp 
under frakt för att sedan monteras ihop vid ankomst till aktuellt område. Önskas ökad längd 
kan dock detta uppnås med hjälp av t.ex. ökad tjocklek. Dock kommer stången då att behöva 
delas upp vid frakt. 
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Bilaga 1 - Kravspecifikation Nödenergimodul 
MF122x Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp 

Version 1.2 giltig från och med 2014-04-22. 

Bakgrund 

För ett par år sedan påbörjade ett antal KTH-studenter och forskare ett bygga en 
katastrofcontainer som skall kunna skickas till olika länder och vara behjälplig vid 
naturkatastrofer, krig, svält och återuppbyggnad.  

Produktmål 

Att med utgång från tidigare projekt göra containern lämplig för transport och montering till 
ett katastrofområde. 

Tidsram 

Produktutvecklingen skall pågå under perioden 2014-01-18 till 2014-05-14. Den 14/5 ska den 
färdiga produkten redovisas. 

Funktionella kriterier 

Önskemål 
En av energikällorna skall kunna producera elektricitet inom 2 timmar efter placering 

Samtliga konstruktioner skall vara optimerade 

Containern skall kunna säkras i alla terränger 

Begränsade kriterier  

Krav  
Samtliga eventuella hål i containerns yta skall vara tätade så att korrosion förebyggs 

Inga delar får gå sönder under frakten 

Monteringen skall inte innebära några tunga lyft 

All teknik skall få plats i containern vid frakt  

Önskemål 
Antalet konstruktioner på marknivå skall minimeras 

Övriga kriterier 

Krav 
Montering och användning (ej service) skall kunna förstås av en analfabet 

Önskemål 
Designen skall inge förtroende hos lokalbefolkningen 

Montering och paketering av EEM skall vara enkel 
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Bilaga 2 – Matlabkod 
 
clear all 

close all 

clc 

  

C = 0.47;               %konstant för luftmotståndsvärde för sphere 

den = 1.2041;           %luftens densitet [kg/m^3] 

den_s=7.9*10^3;         %Densitet stål [kg/m^3] 

den_al=2.9*10^3;        %Densitet aluminium [kg/m^3] 

den_gl=1.97*10^3;       %Densitet glasfiber [kg/m^3] 

V = 19;                 %vindstyrka[m/s] 

D=100;                  %ytterdiameter [mm] 

d=80;                   %innerdiameter [mm] 

Es=210000;              %Emodul stål [MPa] 

Ea=80000;               %Emodul aluminium [MPa] 

Eg=28000;               %Emodul glasfiber [MPa] 

a=(D+d)/4;              %Medelradie stång [mm] 

t=(D-d)/2                   %stångens tjocklek [mm] 

L=4000;                 %stångens längd [mm] 

Vol=(L*10^-3*((pi*(D^2-d^2))/4)*10^-6);  %Stångens volym [mm^3] 

m_tot=50;               %Turbinens totala massa [kg] 

g=9.82;                 %gravitationskraften 

  

  

p=0.5*C*den*V^2;        %Vindtrycket [N/m^2] 

  

A=pi*1.05^2;            % Area för turbinbladen [m^2] 

  

P=p*A                   % Kraften [N] 

  

I=pi*a^3*t;             %tröghetskoeff 

          

  

def_s=(P*L^3)/(3*Es*I)  %Deformation för stålstången [mm] 

def_a=(P*L^3)/(3*Ea*I)  %Deformation för aluminiumstången [mm] 

def_gl=(P*L^3)/(3*Eg*I);  %Deformation för glasfiberstången [mm] 
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vikt_s=den_s*Vol   %Vikt stål 

vikt_al=den_al*Vol %Vikt aluminium 

vikt_gl=den_gl*Vol; %Vikt aluminium 

  

knack_s=(pi^2*Es*I)/(4*L^2) %Erfoderlig knäckkraft för stålstång 

knack_al=(pi^2*Ea*I)/(4*L^2) %Erfoderlig knäckkraft för aluminiumstång 

faktisk_knack=m_tot*g       %Den kraft som stången utsätts för 
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Bilaga 3 – Påsynsmodell  
Figur 1 visar den påsynsmodell som skapades. Även den plansch som gjordes ses till vänster. 

 

 
Figur 1. Påsynsmodell av EEM och affisch på utställning 
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Figur 2 visar containern från dess baksida. 

 
Figur 2. EEM:s baksida med kontrollpanel, kran och eluttag. 
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