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Sammanfattning 
Runt om i världen finns det idag en stor brist på elektricitet och rent vatten, 
speciellt i avlägsna samhällen dit infrastruktur inte har hunnit expanderas än. 
 
Emergency Energy Module (EEM) är en produkt under utveckling som med 
hjälp av förnybara energilösningar och vattenrening gör det möjligt att förse 
utsatta områden med grundliga förutsättningar så att dessa samhällen kan 
utvecklas och dess invånare kan hålla sig friska. 
 
Produkten består av en standard 20-fots ISO-container som vid produktion 
utrustas med ett färdigmonterat energisystem. Vid leverans till ett avlägset 
område går det snabbt att montera upp och få igång dess produktion. 
 
Den här rapporten syftar till att analysera och föreslå utvecklingsmöjligheter till 
EEM:ens utformning. Genom att analysera den befintliga EEM:en, dess 
marknad, den installerade tekniken och de krav som kommer ställas på 
produkten kunde förslag på utformningen av dess exteriöra och interiöra 
komponenter tas fram. 
  
Resultatet är en hanterbar produkt som genom ett modulsystem smidigt 
specificeras olika beroende på vart i världen den skall skickas. Genom att 
förenkla monteringen och användargränssnittet så är utformningen intuitiv nog 
att användas av personal med en minimal utbildning, något som krävs om 
produkten skall spendera över 10 år på en utsatt plats någonstans i världen. 
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Abstract 
Around the world today there is a large amount of people who live without 
access to clean water or electricity. This is especially the case in small, rural 
societies around the world where the necessary infrastructure have not yet, or 
cannot be expanded. 
 
Emergency Energy Module (EEM) is a mobile product under development 
which is equipped with renewable energy sources and water cleaning 
technology. This makes it possible to supply these exposed areas with the 
necessities that can help the societies to develop, as well as keep their 
inhabitants healthy. 
 
The product consists of a standard 20-feet ISO-container that is equipped with 
a pre-mounted energy system. After being delivered to a rural area it is 
quickly mounted and prepared to supply water and electricity.  
 
The focus of this report is to suggest possible developments to the design of 
the EEM. Through analyzing the current EEM, its market, the mounted 
technology and the amount of use and handling that the user interface will be 
exposed to, design proposals were made for the exterior and interior modules.  
 
The result is a manageable product which through a module system easily is 
specified according to where in the world it might be sent. Through developing 
and simplifying the mounting aspect as well as the user interface, the module 
is intuitive enough to be used by personnel who has only had a brief 
introduction to the systems. This is essential if the product is to be used for 
more than 10 years in a rural area somewhere in the world.  
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrundsinformation som är bra att veta för att 
förstå relevansen i produkten Emergency Energy Module. Här redogörs även 
för avgränsningar och tidigare arbete som gjorts för produkten. 
 

1.1 Bakgrund 
I världen idag har 1.2 miljarder människor ingen tillgång till elektricitet[1], 780 
miljoner ingen tillgång till vatten[2], samtidigt som 2.8 miljarder måste lita till 
trä eller andra former av biomassa för att kunna laga mat.  
 
Man uppskattar att en genomsnittlig familj på den afrikanska landsbygden 
konsumerar 14 stora träd per år för sina matlagningsbehov[3]. Detta leder till 
ett stort koldioxidutsläpp och kalhuggning av Afrikas natur. En stor andel av 
dessa familjer går långa sträckor för att köpa fotogen att elda. Detta är både 
dyrt och farligt för hälsan[4] då fotogenen avger giftiga gaser samt är 
lättantändligt vilket kan båda för olyckor i hemmet. Om man samtidigt räknar 
in att en stor mängd av dessa människor lever utan tillgång till rent vatten 
vilket medför sjukdomar och dödsfall så kan man förstå magnituden i den här 
frågan. 
 
FN startade 2011 initiativet ”SE4ALL”, Sustainable Energy For All[5], med mål 
om att man 2030 ska kunna erbjuda hållbar el till hela världen. Man menar att 
man har två huvudproblem, dels att möjliggöra eltillgången till de 1.2 miljarder 
som idag står utan el men även att sänka utsläppen i västvärlden då de bidrar 
till förändringar i jordens klimat som skadar jordens population.  
 
Hur optimistiskt detta mål än må låta implicerar det att man har en stark tilltro 
till expansionen av hållbara energikällor. För Afrika som idag är den direkt 
mest utsatta världsdelen kan man känna en försiktig optimism då man tidigare 
sett positiv utveckling vid införandet av ny teknik i regionen. Till exempel har 
mobiltelefonen under de senaste årtiondena spridits väldigt och idag äger 
ungefär sju av tio afrikaner en egen mobiltelefon. 
 
PIDA, en kollaborationsorganisation mellan flera stora afrikanska statliga 
aktörer menar att de huvudsakliga problemen i Afrika idag är tillgång till rent 
vatten, energi, ICT (Information Communication Technology) och transport. 
 
Det finns många projekt där man aktivt arbetar för att motverka de här 
problemen, men för att uppnå de långsiktiga mål som till exempel SE4ALLs 
2030 vision måste man fortsätta att utveckla ekonomiskt gångbara produkter 
som är smidiga att finansiera och sprida.  
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1.2 Om projektet 
EXPLORE Energy[6] är ett världsomspännande projekt där man vill skapa ett 
öppet virtuellt, världsomspännande energiuniversitet för att nå ut med 
läromaterial från energisektorn till såväl universitetsstudenter som 
professorer. 
 
Under EXPLORE Energy finns det ett antal delprojekt, bland annat ett där 
man erbjuder master- och doktorandstudier inom hållbara energisystem 
genom samarbetsuniversitet i Europa. 
  
Ett annat delprojekt är Project Explore Polygeneration som började år 2010 
där man möjliggör för studenterna att applicera sina kunskaper inom förnybar 
energi på ett större, kommersialiserbart energiprojekt som del av sina studier.  
 
I Explore Polygeneration på KTH arbetar man med vad man kallar en 
Emergency Energy Module, EEM. Detta är en nödcontainer som genom 
förnybara energikällor kan tillhandahålla el och rent vatten. Tanken är att 
EEM:en ska kunna skickas till krisdrabbade områden som har blivit utsatta av 
en naturkatastrof, eller till fattiga, utsatta och outvecklade områden i till 
exempel Afrika.  
 
Projektet drivs framåt genom att studenter bidrar till projektet genom att 
applicera sina examensjobb och/eller doktorsavhandlingar på att utveckla 
något till modulen. Genom en stark ledning och etablerad projektstruktur 
hoppas man knyta samman denna spridda kunskap till att producera en 
gångbar kommersiell produkt. I projektet finns ”work packages” definierade 
(deluppgifter inom projektet som behöver göras) som man kan ansöka om att 
få hjälpa till och bidra till.  
 
I slutändan är detta ett projekt med mål att kunna kommersialiseras vilket kan 
leda till såväl krishjälp och höjda levnadsstandarder som skapade 
jobbmöjligheter och ett stärkt utbildningsprogram. 
 
Den här rapporten är del i projektet Explore Polygeneration och avhandlar 
nödcontainerns utformning. Ett brett underlag för exteriör och interiör kommer 
att produceras för att skapa idéer om hur en slutgiltig EEM kan komma att 
utformas. Hänsyn kommer bland annat att tas till hur man kan förenkla 
monteringen och handhavandet av modulen samtidigt som den ska signalera 
projektets vision och värdegrund. I Figur 1 nedan illustreras hur arbetsflödet 
för projektet och rapporten har sett ut. 

 
Figur 1, Illustration av arbetsflödet för projekt och rapport 
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1.3 Avgränsningar 
Rapporten innehåller en teoretisk övergripande formanalys av den 
specificerade modulen och de komponenter som ingår i den. Detta för att 
skapa idéer och undersöka vad för teoretiska utformningsmöjligheter det finns 
för en eventuell nyproducerad kommersiell produkt av detta slag. 
Solpanelsstativet som är en av de mest kritiska detaljerna undersöks specifikt 
med en specifik designanalys och övergripande hållfastighetsberäkningar. 
 
Nödcontainern analyseras med utgångspunkt för att användas i ett mer 
långsiktigt perspektiv på en fast plats i Afrika, till exempel i ett flyktingläger 
eller en avlägsen by under tidsspann uppemot 10-15 år.  
 
Eventuella utvecklingar av produkten diskuteras för att till exempel möjliggöra 
att kunna skicka en EEM till Antarktis eller för att användas vid 
naturkatastrofer. Detta skulle möjliggöra en större marknad, men då dessa 
scenarios ställer så pass skilda krav på ursprungsprodukten blir det i 
slutändan orimligt att skapa en produkt som tillgodoser alla miljöers krav.  
 
Ekonomin i projektet samt tekniska aspekter som elsystem, el- och 
vattenproduktion och diverse maskineri kommer inte att vidare analyseras då 
detta är berört i tidigare rapporter, se underrubrik 1.4 Relaterad Litteratur. 
Tekniken är även under konstant utveckling vilket gör att specifikationerna vid 
slutspecificeringen av projektet kan komma att ändra sig. De tidigare 
framtagna beräkningarna och specifikationerna används som en grund för 
projektet, medan möjliga utvecklingar och justeringar läggs fram och 
diskuteras. 
 

1.4 Relaterad litteratur 
Tidigare rapporter inom Explore Polygeneration har studerats då det finns 
information om grundläggande förutsättningar och genomgång av de tekniska 
system som hänvisas till i rapporten. Nedan presenteras aktuella rapporter 
som kan vara av intresse för att läsa vidare om de slutsatser som tidigare 
dragits för EEM:en och dess komponenter, och som kan presentera relevant 
information för den här rapporten. 
 
Integrated Project of the Year 2012 (IPoY), Emergency Energy Module [2012] 
 
Optimization of an Emergency Energy Module, Francois Tempez [2012] 
 
Gas Mixing Panel, Cristina Pérez-Rendón Albaladejo [2011] 
 
Electric Power System of an Emergency Energy Module, Chaminda 
Ranaweera [EGI-2012-043MSCEKV892, 2012] 
 
Polygeneration System Modelling, Loashan Palalayangoda [EGI-2011-
006MSC EKV828, 2010] 
 
Detta material är nåbart genom projektet Explore Polygenerations hemsida 
och/eller KTHs examensarbetesdatabas. 
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1.5 Nomenklatur 
EEM – Emergency Energy Module 
Corner Casting – Standardiserade hörn på containrar 
Twistlock – Standardiserad roterande anslutning för corner castings 
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2 Förstudie  
Ur en förstudie har ett underlag för den tilltänkta nödcontainern skapats. 
Genom att undersöka vad som redan finns på marknaden och utvärdera 
dessa produkter fann man ytterligare möjligheter och idéer om utveckling för 
nödcontainern. 
 

2.1 Kundundersökning  
Genom en undersökning av ”kundgruppen” i Afrika kan man konstatera att det 
finns ett visst antal specifika problem som man stöter på runt om på 
kontinenten.  
 
2.1.1 El – När mörkret i dagsläget faller används ofta fotogenlampor för att 
lysa upp husen[7]. Detta är en dyr, farlig och ineffektiv teknik att använda till 
belysning. Först och främst är det hälsomässigt farligt, och när studenter 
studerar många timmar i fotogenångorna skadar de sig själv. Fotogen är 
väldigt brandfarligt och blir till en brandrisk då de används dagligen i husen. 
Man behöver även köpa ny fotogen och fylla på kontinuerligt, vilket i det långa 
loppet inte är ekonomiskt effektivt. Mobiltelefoner blir även allt vanligare i 
regionen, och för att ladda dessa krävs en pålitlig elkälla. 
 
2.1.2 Mat – I dagsläget används trä eller annan biomassa som till exempel 
skördeavfall som de främsta energikällorna, vilket både är ineffektivt och 
innebär att man kalhugger den omkringliggande omgivningen. Därför borde 
alternativa bränslen eller alternativa tillagningsmetoder undersökas för att 
appliceras i containern. I matlagningen ingår även tillgång till rent vatten som 
ett stort problem då invånare ofta behöver spendera tid och ork för att få tag 
på vatten, som nödvändigtvis inte ens är rent nog för att ses som hälsosamt 
att dricka.  
 

2.2 Marknadsundersökning  
I tidigare rapporter [IPoY, 2012, se 1.4 Relaterad Litteratur] har en förstudie 
gjorts där existerande snarlika produkter undersökts och diskuterats. Främst 
har man då sett till produkter som erbjuder lösningar på skilda delar, till 
exempel enbart solenergi eller solenergi + vindkraft. Man motiverar då 
EEM:en genom att den erbjuder en kombination av dessa lösningar och 
därmed är en mer allsidig lösning då den erbjuder såväl elproduktion som 
vattenrening. Man menar även att en av EEM:ens styrkor är att kunna erbjuda 
ett stabilare energiflöde än sina konkurrenter, vilket möjliggörs genom 
optimerade algoritmer i elcentralen, samt införandet av ytterligare elkällor som 
en biomassgenerator. 
 
Det finns dock ett antal projekt som liknar EEM:en under utveckling, men 
även andra mindre lösningar på problemen som implementerats runt om i 
Afrika under det senaste årtiondet. Andra lösningar kan ses från bland annat 
svenska ”Pamoja Cleantech”[8], ett företag med skilda produkter med ett 
fokus på biomassprocesser för utplacering på avlägsna platser i Afrika. Man 
har idéer om att både distribuera el genom ett mikro-elnät där man ansluter 
storkonsumenter som till exempel handelspunkter och telekom torn. För 
småkonsumenter skapar man mer mobila nätverk genom att 
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mikroentreprenörer hyr ut batteridrivna lampor och laddar telefoner åt 
konsumenterna. 
 
I ett annat projekt finansierat av den svenska internationella 
utvecklingsfonden (IDA)[9] har man i byar installerat solenergisystem för ett 
eller två hus per system, och sedan försökt skapa en ekonomisk modell med 
en månatlig kostnad för att få systemet hållbart. Ett annat exempel på 
småskaliga lösningar är svenska Solvatten[10] som är en vattenrenare som 
ser ut som en bensindunk. Genom att öppna upp den och exponera den för 
solljus kan den rena vatten. Figur 2 nedan visar hur mindre 
solpanelslösningar och vattenlösningar kan se ut.  
 

 
Figur 2, Exempel på mindre solpanels- och vattenreningslösningar (Solvatten). 

 
Finansieringen är det största problemet för att kunna skapa en hållbar 
affärsplan och därmed spridning av den hållbara elen. Många projekt går ut 
på att man befattar sin bostad med billiga solcellspaneler med vilka de 
bosatta kan ladda mobiler och ha några lampor tända. Problemet är att en 
familj inte har råd med initialkostnaden för en sådan här panel. Genom en 
leasing-modell som liknar hur man betalar för ett mobilabonnemang (en lite 
högre initialkostnad och sedan en månatlig avbetalning) har familjerna både 
råd att skaffa lösningen, och man kan spara pengar från dag ett vilket ger 
familjerna många incitament till att gå över till hållbar el. Detta öppnar även 
affärsmöjligheter för lokala mikro-entreprenörer att försörja sig genom 
distribution av solpanelslösningarna. 
 
Skybuilt Power[11] är ett företag som sedan 2002 levererade ett flertal olika 
varianter av flyttbara energistationer. Företaget har dock upphört att existera 
på grund av finansieringsproblem, men man hade bland annat en produkt, 
”SkyStation Containerized Power Systems” som undersöktes då grundtanken 
är lik Explore Polygenerations tilltänkta EEM i utförandet. I Figur 3 nedan kan 
några system som liknar EEM:en ses.  
 

Figur 3, Pamoja Cleantech, RVE.SOL, Skybuilt - Produkter som liknar EEM 
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En annan lösning som liknar Explore Polygenerations EEM kommer från det 
portugisiska företaget RVE.SOL[12]. RVE.SOL har en liknande affärsidé om 
att montera en container med passande teknologi för att placera i outvecklade 
byar i Afrika. RVE.SOL:s produkt är fortfarande i prototypstadiet, och jämfört 
med Explore Polygenerations EEM finns det många likheter. Det är därmed 
en produkts status som är värd att hålla ögonen på under utvecklingens gång.  
 
Teknikmässigt har man valt att implementera ett telemetrisystem vilket gör att 
man kan övervaka containerns elproduktion, status och underhållsbehov från 
distans. Detta möjliggör för en enklare och mer centraliserad styrning av 
systemet. Ytterligare en utveckling av telemetrisystemet skulle kunna vara att 
implementera telenäts-förstärkare och tillgång till trådlöst internet.  
 
En intressant teknik man har valt att implementera är en biogasgenerator som 
förenklat fungerar som en optimerad kompost. Med hjälp av avföringen från 
nötkreatur kan man i den här generatorn producera biogas som man sedan 
kan använda i gasspisar i hemmen. Restprodukterna som blir kvar från 
avföringen är fyllda av näringsämnen som kan användas till gödningsmedel 
för att förbättra skörden. Man har dock inte valt att implementera någon form 
av biogasgenerator vilket är planen med EEM:en. 
 

2.3 Analys av förstudie 
Det viktiga att ta hänsyn till när man jämför olika system och lösningar på 
marknaden är som tidigare nämnt att det finns separata system där man 
fokuserar endast på el eller vatten. EEM:en är tänkt att husera lösningar på 
båda dessa problem vilket bidrar med komplexitet men även med möjligheter. 
Man får en större kontroll på att alla system hanteras på ett bra sätt samtidigt 
som man möjliggör en höjd verkningsgrad genom att alla system arbetar i 
symbios med varandra och utnyttjar varandras förlustenergier, vilket gör 
nödcontainern till ett energieffektivt alternativ. 
 
För utveckling av containern är det viktigt att ta hänsyn till att containern kan 
komma att användas i olika klimat och miljöer. Det ställs helt skilda krav på en 
container som står i ett varmt och torrt Afrika gentemot en som står i en 
regnskog eller i en kall miljö på Antarktis[13]. För att nå ut till en större 
marknad bör containern kunna specificeras olika för att användas i olika 
klimat runt om i världen.  
 
En frågeställning som kom fram vid marknadsundersökningen var huruvida 
lösningen att använda en container är det bästa valet då en el-central ska 
integreras i en by och stå där i mer än 10 år. Varför bygger man inte ett hus 
och monterar all teknik där inne?  
 
Lösningen med containern bidrar med många positiva aspekter, bland annat 
kan man försäkra sig om funktionen, konstruktionen och miljön där 
komponenterna kommer att vara placerade. Då det är känslig teknik som 
påverkas av både fukthalt och temperatur är det helt enkelt ett 
riskminimerande att producera containern i en fabrik där man kan 
kvalitetssäkra dessa krav innan frakt. I slutändan är det större risk för 
felparametrar, mer tidskrävande och förmodligen dyrare att montera allt i ett 
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hus. Detta då det fortfarande krävs att allt material skall fraktas till den 
berörda orten samt att man måste organisera uppförandet av ett hus med 
krav på fuktighet och temperatur i en afrikansk by där man kan ha bristande 
tillgång på såväl el som konstruktionsmaterial. 
 
Eftersom man kan sluta systemet i containern innan den fraktas iväg kan man 
säkerställa att det krävs minimalt med arbete för att montera upp och få igång 
containern, och därmed minska antalet felparametrar. 
 
Ur marknadsundersökningen har liknande produkter identifierats och 
undersökts, men deras genomslagskraft på marknaden har varit svår att 
kvantifiera. Då produkten bevisligen är en genomförbar produkt är det viktigt 
att identifiera såväl de konkurrensfördelar som finns att exploatera som de hot 
och svårigheter som finns för produkten. 
 
Eftersom grundkonfigurationen och konceptet är relativt specificerat sedan 
tidigare kan man genom att erbjuda specialbeställda konfigurationer nå ut till 
en större marknad. Om en större marknad nås kan produktionsvolymen öka 
och därmed produktionspris och slutpris sänkas. 
 
Prisfrågan är det största identifierade hotet mot produkten. Eftersom det är en 
stor investering måste man ha en klar kundgrupp att rikta sig mot och ha en 
strategi på hur man kan sälja in produkten. Att sälja in den i samband med 
expansion av sjukhus, skolor med mera, då man enklare kan berättiga 
kostnaden och investeringen ses som en möjlig strategi. Problem uppstår om 
man enbart vill elektrifiera invånarna i en by då det är svårare att påvisa en 
ekonomisk modell för genomförandet. Därför har de tidigare nämnda mindre 
solpanels- och solvattenprojekten varit framgångsrika eftersom varje 
konsument har haft råd att göra sin egen investering efter dess behov. 
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3 Analys av nuvarande EEM 
Då nödenergimodulen är ett pågående projekt med redan existerande teknik i 
kommer denna teknik att användas som grund för utvecklingen av 
utformningen. Den teknik som idag återfinns i modulen har i tidigare rapporter 
beräknats kunna leverera den kapacitet som specificerats i projektets krav.  
 
Komponenterna som återfinns idag kommer att ha utvecklats när modulens 
slutgiltiga tekniska specifikation ska bestämmas. Därmed vet man att vid en 
slutbestämning av komponenter till modulen kommer produktionen av 
el/vatten att vara lika bra eller bättre än de krav som ursprungligen ställts. 
 
Detta i samband med det faktum att tidigare rapporter hanterat 
energisystemen gör att den här rapporten kommer ha ett minimalt fokus på 
energiproduktionen och istället ett stort fokus på utformningen av stativ, 
volymdisposition, positionering av komponenter och att containern skall vara 
enkel och intuitiv att hantera.  
 
Efter en snabb undersökning av den redan befintliga konstruktionen och 
utformningen kommer den att tas liten hänsyn till då den i dagens 
konstruktionsskede enbart är utformad med mål att kunna prova systemen. 
Man har haft större fokus att placera komponenter för att skapa en bra 
testmiljö snarare än att skapa en hållbar och användarvänlig upplevelse. 
 
Nedan i Figur 4 kan ses en planskiss på ytdispositionen i den befintliga 20-
fots ISO-containern. Idéer som kan vara intressanta att ta med i 
utvecklingsstadiet och vidareutveckla är isoleringen i väggarna samt 
uppdelningen av containern i sektioner. I övrigt är placeringen av tekniken 
enbart gjord för att möjliggöra smidig tillgång vid utveckling och testning av 
systemen. 
 

 
Figur 4, Planskiss av nuvarande EEM konstruktion  
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Om man analyserar utnyttjandet av ytorna och volym ur en 
effektivitetssynpunkt kan den tidigare disponeringen se aningen slösaktig ut. I 
Figur 5 nedan kan man se hur mycket plats systemen faktiskt skulle behöva 
ta upp i en isolerad container vilket visar att det finns gott om utrymme att 
utnyttja. (Märk att solpaneler, stativ och vindkraftverk inte är med i analysen, 
samt att den här positioneringen gör det omöjligt att hantera underhålls- och 
serviceärenden.) 
 

 
Figur 5, Visualisering av komponenters ytanvändning 

 
I dagsläget är även all teknik exponerad likt i Figur 6 nedan, vilket inte bjuder 
in till ett intuitivt hanterande. Då känslig teknik är exponerad löper den även 
en högre risk att skadas under hantering. Om man skall ta hänsyn till den 
humoristiska Murphys lag[14] bör man skapa en så sluten och användarvänlig 
utformning som möjligt.  
  

 
Figur 6, Exponerad biomassgenerator och vattenpump 
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De exteriöra komponenterna är i den aktuella konstruktionen otympliga och 
överdimensionerade med stora påbyggnader som varken är särskilt smart 
utformade eller skulle vara möjliga att transportera inuti containern, se Figur 7 
nedan. Därmed kommer dessa system behöva utvecklas från grunden. 

Figur 7, Volymmodell av monterad exteriör i nuvarande konstruktion 
 
Problemområden är vindkraftverkets stora stativ som är platskrävande och 
osmidigt. Den stora utstickande stålramen är såväl farlig som svårmonterad, 
speciellt om marknivå runt om är ojämn.  
 
Solpanelsstativet är konstruerat med överdimensionerade profiler som inte får 
plats inuti containern. Som utformningen ser ut i dagsläget är stativet svårt att 
montera, inte justerbart samt att det inte utnyttjar några naturliga fästpunkter 
på containern. 
 
3.0.1 Problemområden med dagens design  

- Osmidig konstruktion av vindkraftverk 
- Osmidig konstruktion av solpaneler 
- Ej utvecklad platsdistribution av interiör 
- Exponerad teknik i interiör 

 
3.0.1 Möjligheter till utveckling med dagens design 

- Utnyttjande av fästpunkter på containern, till exempel containerns hörn 
vid montering 

- Utvecklande av ett mer slutet interiört system 
- Utvecklande av mer intuitiv hantering och användning 
- Utveckling av vindkraftverkskonstruktion 
- Utveckling av solpanelskonstruktion 
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3.1 Analys av utvecklingsmöjligheter 
Det finns många aspekter och krav att ta hänsyn till vid utvecklingen av 
containern. Eftersom containern ska kunna stå i utsatta delar av världen och 
arbeta i minst 10 år ställs krav material-, komponent- och produktionsmässigt. 
Inte minst för att den ska behöva minimalt med underhåll under den här tiden, 
men även för att det bör finnas en hållbar idé och möjlighet till att ta till vara på 
komponenterna efter en tilltänkt livscykel.  
 
Eftersom det finns oerhört många användningsområden för containern måste 
den kunna specificeras på flera olika sätt. En container på Afrikas savann har 
inte samma krav som en som ska stå på Antarktis. Därför kommer ett 
överblicks-koncept att genereras för att ge projektet en styrning och idé om 
vad man kan möjliggöra med slutprodukten.  

 
3.1.2 Kravspecifikation 
Genom att utgå från den befintliga konstruktionen kunde en kravspecifikation 
skapas och utvecklas, denna återfinns i Bilaga 1. Detta gör att man kan 
säkerställa att alla efterfrågade komponenter är med, samtidigt som det ger 
utvecklingsarbetet en bra överblicksbild där befintliga komponenter och 
eventuella utvecklingar kan kategoriseras. 
 
I kravspecifikationen finns det vissa övergripande mål som till exempel att all 
teknik måste rymmas i en 20-fots ISO-container och att produkten ska gå att 
monteras enkelt och snabbt. Vissa mer specifika mål om handhavande, 
montering och så vidare kommer att behandlas mer under respektive 
underrubrik.  
 
Containerns interiöra och exteriöra utveckling bör vara utformad med en 
generell grundtanke om att så mycket som möjligt ska vara förberett under 
konstruktionen och produktionen av containern. Detta då det minskar tiden för 
montering, men även för att minimera antalet problem som kan komma att 
uppstå vid mer komplicerade monteringsprojekt. Små problem uppstår lätt om 
personalen som hjälper till vid monteringen inte har korrekt utbildning, vilket 
bör försöka motarbetas redan i designfasen.  
 
En QFD (Quality Function Deployment) gjordes (återfinns I Bilaga 2) för att 
undersöka hur olika funktioner och eventuella utvecklingsmöjligheter står i 
relation till varandra. Ur QFDn kom insikten hur viktigt en sluten design med 
smidiga hanteringssystem är för EEM:ens funktion och hållbarhet.  
 
När containern väl är uppmonterad har man inga större restriktionskrav i form 
av yta eller storlek men arrangemanget av komponenterna kommer att 
behöva planeras för att möjliggöra för såväl optimal prestanda som för att 
skapa en öppen och inbjudande miljö. 
 
Ytterligare en riskparametrar att hantera är att frakten medför stora krav på att 
allt är väl säkrat inuti containern vid frakt[15]. Alla komponenter måste vara 
väl säkrade för att inte skadas eller skada containern under frakten. 
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4 Utveckling av EEM 
Ur marknadsundersökningen och analysen av den befintliga EEM:en 
skapades ett underlag för att utveckla EEM:ens utformning. Detta inleddes av 
en första omgång konceptgenerering där kvantiteten av koncept, tankar och 
lösningar var den primära fokusen, för att sedan dela upp de olika tankarna 
och vidare analysera de som verkade rimliga. 
 
Genom att i nästa skede genomföra en djupare teorianalys av respektive 
komponent kunde diverse förslag från den initiala konceptgenereringen 
förkastas, men även utvecklas. 
 
Slutbestämning av komponenterna skedde samtidigt då de flesta 
komponenter har någon korrelation med varandra, antingen funktionsmässigt 
eller storleksmässigt. En stor underliggande del i utvecklandet har varit att 
analysera komponenternas format och storlek för att säkerställa att all 
nödvändig teknik skulle få plats i en 20-fots container. De moduler som måste 
behöver få plats i containern listas nedan. 
 

- Biomassgenerator 
- Vattenrenare 

o Vattentank för smutsigt vatten 
o Vattentank för rent vatten 

- Batterier 
- Telemetrisystem 

o Antenn/Parabol 
o Centralt övervaknings- och styrsystem 

- Solpaneler 
o Stativ för paneler 

- Vindkraftverk 
o Stativ för generatorn 

 
4.1 Initiala koncept 
Efter en sammanställning av ett otal skisser kunde man se en utveckling i 
tankebanorna gällande de olika delar som analyserades. Under de följande 
rubrikerna har denna utveckling visualiserats, medan resonemang kring 
koncepten vidareutvecklas under senare rubriker. 
 
4.1.1 Solpaneler 
För solpanelerna undersöktes stativ monterade på containern samt externt 
monterade stativ. I Figur 8 nedan kan ses tre alternativ av externt monterade 
stativ. 
 

 
Figur 8, Tre exempel på externt monterade solpanelsstativ 
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Det första exemplet är experimenterade med att använda byggställningar då 
det är ett standardiserat modulsystem. De följande två förslagen är mer 
traditionella solpanelsstativ, där skillnaden är att man antingen har ett större 
eller två mindre stativ. Dem två emellan spelar ett flertal parametrar in på 
vilket som är mest användbart då man bör undersöka enkelhet att montera, 
krav på hållfasthet, stöld/skaderisk med mera. 
 
I Figur 9 nedan ses utvecklingen av de containermonterade solpanelsstativen.   
 

Figur 9, Tre exempel på containermonterade solpanelsstativ 
 
Där kan man se en utveckling från ett stort stativ liknande det som är 
monterat i dagsläget. I nästa steg delades det upp genom att utnyttja 
containerns hörn som monteringspunkter, men då skulle två sorters 
monteringar behövas för att kunna möjliggöra stora som små lutningar. 
 
I konceptet längst till höger utnyttjar man såväl containerhörnen som externa 
ben för att ta hjälp av containerns stabilitet men samtidigt erbjuda större 
justeringsmöjligheter.  
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4.1.2 Vindkraftverk 
För vindkraftverken var utnyttjande av containerhörnen en direkt tanke då 
man skulle kunna utnyttja containerns tyngd och stabilitet för stativet.  
 
För att kunna utnyttja containerhörnen till fullo var ett förslag att undersöka 
möjligheten till att göra de befintliga hålen genomgående genom 
containerstrukturen likt på Figur 10 nedan. Genom att göra hålen djupare 
skulle man kunna föra ner en stomme för vindkraftverket och därmed få en 
stabilare konstruktion.  

 

Figur 10, Alternativ av hörnanslutningar 

 
Till höger ses ett annat alternativ genom att använda specialmodifierade 
”twistlocks”, vilket skulle innebära att man inte behövde modifiera containern. 
 
I Figur 11 nedan ses två exempel på vindkraftverken där den ena har 
stabiliserande vajrar anslutna i containerns respektive corner castings.  
 

 
Figur 11, Vindkraftverk med och utan stabiliserande vajrar 
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4.1.3 Hantering 
För hanteringssystem undersöktes många olika system, de tre mest 
utpräglade kan ses i Figur 12 nedan. 
 

 
Figur 12, Tre exempel på hanteringssystem för EEM:en 

 
Längst till vänster i figuren nås hanteringssystemen på en skiljevägg som man 
når genom att öppna containerdörrarna. På mittenexemplet har man helt 
externt nåbara hanteringssystem på olika ställen av containern, vilket innebär 
att man behöver göra extra utgångar i containerhöljet. Det sista förslaget 
innebär att alla hantering skulle ske inifrån i direkt kontakt med den 
installerade tekniken. 
 
4.1.4 Interiör positionering 
Arrangemanget av de interna komponenterna kom ur en naturlig utveckling 
som kan ses i Figur 13 nedan. 
 

 
Figur 13, Illustration av utvecklingen av den interiöra positioneringen 

 
Från att till en början packa komponenterna så tätt som möjligt så spreds de 
ut för att möjliggöra för service och smidigare hantering. Idéen om ett 
modulsystem kom sedan fram, vilket gjorde att storlekarna på komponenterna 
undersöktes för att kunna utveckla standardstorlekar som till sist passades in i 
ett rutnät i containern för standardmoduler. 
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4.2 Utveckling av exteriör  
Eftersom nödcontainern är baserad på ett standardiserat format i form av en 
20 fots ISO-container ställer det höga krav på att exteriören vid frakt i princip 
måste vara omodifierad. Då containern ska fraktas måste den kunna staplas 
som vilken annan container som helst, vilket medför att det inte går att ha 
några fasta externa föremål monterade på den under frakt.  
 
Användandet av det standardiserade containerformatet möjliggör också 
smidiga eventuella expansioner av modellprogrammet då behovet av mindre 
eller andra sorters containers kan uppstå. Utgångspunkten med 20 fots 
containern kommer ur att den har en lämplig volym för den tilltänkta tekniken 
samt att den relativt är billigast att frakta.  
 
Både exteriört och interiört används ett modultänk som gör att man kan 
specificera containern olika beroende på vart den ska skickas. Till exempel 
kan man då addera extra vindkraftverk om EEM:en ska till en särskilt blåsig 
plats. Till exempel så kan man även addera extra vattenrenare om man har 
ett extra stort behov av rent vatten. 
 
För den exteriöra utvecklingen handlar det därmed om att undersöka hur 
utformningen av de två externa modulerna, vindkraftverket och solpanelerna 
och dess eventuella fästen bör utformas. Även hanteringssystem och 
färgläggningen av containern behöver bestämmas för att exponera Explore 
Polygeneration och signalera vad projektet står för.  
 
4.2.1 Färgval 
En bra design hjälper projektet genom gratisreklam när containers fraktas runt 
världen. Man vill dels skapa en symbolik för projektet som är associerat till 
krishjälp och hållbar utveckling, men även bjuda in till en nyfikenhet för 
projektet. Om projektet syns mer kommer det bidra till mer uppmärksamhet, 
större intäkter och en bättre kunskap om allt som Explore Polygeneration står 
för. 
 
Projektets grundvärderingar handlar om utveckla rena energimöjligheter för 
ett mer hållbart tänk inom energibranschen. Eftersom hållbar el är en aktuell 
och modern företeelse är det självklart något som vill förmedlas. Då ”ren” el 
även ofta går under namnet grön el ter det sig självklart att fokus också ligger 
på färgen grönt. I Figur 14 nedan kan man se några exempel på loggor och 
bilder i samband med grön el.  
 

 
Figur 14, Exempel på loggor i samband med grön el 
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Hållbar utveckling och el är ett tecken på progressivitet som företag gärna vill 
visa upp för att höja den sociala statusen för sitt företag. Detta görs med 
moderna loggor med mycket grönt och blått, som både representerar naturen 
såväl i form av växter som hav och himmel. Grönt symboliserar naturen och 
används ofta om man vill inviga förtroende och indikera säkerhet. På samma 
sätt används färgen blått då den signalerar en modern, nytänkande fräschhet.  
Det är dock viktigt att komma ihåg att färger uppfattas olika runt om i världen. 
Som exempel står det röda i Kenyas flagga för ”blodet som spillt under slagen 
för självständighet”[16], medan grönt kan ses som en symbolisk färg inom 
islam[17]. Detta är viktigt att ta hänsyn till och kan kräva en extra tankerunda 
beroende på vart i världen man skall skicka containern.  
 
Intressant är dock om man kan utnyttja att dessa färger undermedvetet är 
associerade med ovan nämnda associationer för att på ett bra sätt styra vad 
företaget vill förmedla genom sin logotyp. En logotyp används för att skapa en 
identitet och möjliggöra en igenkänningsfaktor vilket bidrar till gratis PR, vilket 
i sin tur ökar säljmöjligheterna.  
 
I designen på Figur 15 nedan har därför logotypen satts i centrum. Oavsett 
om man ser en av Explore Polygenerations containrar på den afrikanska 
slätten, ett fraktfartyg eller i en krisdrabbad situation, ska man direkt 
återkoppla det till Explore Polygeneration och dess värderingar.  
 

 
Figur 15, Container med logotyp 

 
Med en enkel grund i vitt förstärks färgerna och därmed logotypen ytterligare. 
Den vita grunden är en fräsch och ofarlig färg som bjuder in snarare än att 
stöta bort. 
 
Eftersom nödcontainern kan tänkas skickas ut till alla världens hörn för 
diverse uppdrag kommer dock designen behöva justeras på samma sätt som 
specifikationerna för att den ska kunna passa in och användas överallt. 
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I vintermiljö kan designen till exempel innehålla starkt fluorescerande färg 
som i Figur 16 nedan, så att modulen sticker ut i den annars kala och vita 
omgivningen.  
 

 
Figur 16, Container med färgval för vintermiljö 

 
Den unisona designen med en stark kontrastfärg bidrar till nödcontainerns 
synlighet i dåliga väderomständigheter, och ger ett mer seriöst intryck då det 
är kritiskt att kunna hitta till sin nödcontainer snabbt vid dåliga, snöiga 
väderförhållanden.  
 
Ytterligare ett steg att utveckla färgscheman kan vara genom att involvera 
konstnärer att bidra med sina alster. Containern har många bra ytor att måla 
på, och genom att låta konstnärer sätta sin personliga prägel kan man tjäna 
uppmärksamhet till projektet om containrarna uppskattas i till exempel sociala 
medier. Det skulle även kunna bidra med en inspirationskälla för barn och 
vuxna på plats där containern sedermera placeras. På Figur 17 nedan ses ett 
exempel hur en sådan design skulle kunna se ut. 
 

 
Figur 17, Exempel på design framtagen med konstnärs hjälp 
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4.2.2 Monterad exteriör 
För de externa komponenterna är det några viktiga punkter att referera till 
under designfasen. All exteriör måste få plats i och kunna säkras inuti 
containern under frakt. När containern väl är på plats bör den även vara enkel 
att montera för att snabbt kunna tillgodose det angivna området med el och 
vatten. Säkerheten bör även tas hänsyn till, både vid montering och 
användning. Det bör inte sticka ut några vassa eller otympliga delar som folk 
kan skada sig på eller råka ta sönder. Eventuellt bör även extra förstärkningar 
införas för att motverka stölder av materialet. 
 
Eftersom exteriören måste vara i princip orörd vid frakt är det marginella 
förändringar man kan göra av den. För montering kan man göra förborrade 
monteringshål samt utnyttja de befintliga fästpunkter som finns på en ISO-
container, som till exempel de standardiserade containerhörnen, se Figur 18. 
 

 
Figur 18, Standardiserade containerhörn, så kallade corner castings. 

 
Om man ska göra hål in till lastutrymmet behöver dessa dock vara 
behandlade och bearbetade så att man kan isolera lasten mot väder och vind, 
och även för att skydda containern från korrosion. Därmed är det smidigast att 
utnyttja befintliga fästpunkter som tidigare nämnda containerhörn, och om 
man behöver ytterligare fästpunkter bör man försöka utnyttja bottenramen 
som visas i Figur 19 nedan då den inte har någon direktkontakt med 
containerns innanmäte. 
 

 
Figur 19, illustration av bottenramen på en ISO-container 
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4.2.3 Vindkraft 
Vid montering av vindkraftverk finns det några punkter som påverkar dess 
prestanda. Grundförutsättningen är att det bör vara en blåsig plats, men det är 
även viktigt att ta hänsyn till om det finns hinder i närheten som påverkar 
vinden negativt. Detta behandlas senare under rubriken 4.2.5 Positionering av 
nödcontainern.  
 
Det man kan påverka under formgivningen av vindkraftverk för nödcontainern 
är hur högt själva vindkraftverket skall vara positionerat. Allmänt anses högre 
vara bättre då det dels blåser mer på högre altituder[18] samtidigt som man 
kan nå vindar som inte har obstruerats av omkringliggande hus eller träd, 
vilket illustreras i Figur 20 nedan. Eftersom vindkraftverket roterar och följer 
vinden, behöver man inte ta hänsyn till monteringsriktning. 
 

 
Figur 20, Illustration av hur vindströmmar påverkas av hinder 

 
För att inte behöva externa stativ som blir stora och osmidiga att montera 
används med fördel de standardiserade containerhörnen som monteringshål 
för vindkrafts-stativen. Detta gör att man utnyttjar containerns tyngd och 
stabilitet för att hålla vindkraftverket på plats, vilket minskar monteringstiden 
och materialåtgången avsevärt. 
 
För vindkraftverkets höjd görs en avvägning sett till hur styv själva 
konstruktionen går att få. Antingen använder man bara en stolpe som stativ 
vilket gör att man inte kommer lika högt, men beroende på hur stort stativet 
görs kan externa balkar eller vajrar behövas för att stabilisera konstruktionen. 
Spännvajrar och dylikt kan dock bli till ytterligare felparametrar när man 
monterar vindkraftverken på plats.  
 
Att analyseras för vindkraftverket är huruvida stolpen är styv nog för 
belastningen som kan komma av vindkraftverket, samt till vilken grad de 
vibrationer som kan uppstå från vindkraftverk kan tänkas att påverka 
containern. Man brukar avråda från att montera större vindkraftverk på hus då 
vibrationer från vindkraftverken kan fortplanta sig i husets konstruktion. Därför 
bör det tilltänkta vindkraftverket undersökas med hänsyn till vibrationer och 
eventuellt addera dämpning i fästpunkterna för vindkraftsnurran för att 
motverka att vibrationerna fortplantar sig. 
 
Förslaget till montering av vindkraftverket kommer ur att man vill utnyttja 
containerns styvhet och tyngd, samt att kraftverket skall vara smidigt att 
montera. Genom att konstruera ett modifierat twistlock som har en 
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”fällfunktion” likt det som återfinns på flaggstängers botten kan man på ett 
smidigt sätt montera vindkraftverket i horisontellt för att sedan lyfta upp det 
och fästa det i vertikalt läge, se Figur 21 nedan för en illustration. 
 

 
 

Figur 21, Funktion av modifierat twistlock med montering för vindkraftverk 

 
4.2.4 Solpaneler 
I grundutförandet av EEM:en har man specificerat nödcontainern med 22 
solpaneler som väger 19 kg styck. Antalet solpaneler har utökats till 24 vid 
analysen av stativet, då det möjliggör mer symmetriska fördelningar av 
panelerna vilket innebär enklare stativkonstruktioner. Detta illustreras i Figur 
22 nedan. 
 

 
 

Figur 22, Exempel på osymmetri som uppstår vid 22 solpaneler. 

 
Eftersom solpanelerna tar mycket plats och tillsammans väger närmre ett 
halvt ton krävs det en stabil ställning för att säkra fast dem och hålla dem på 
plats. Inte minst på grund av deras egentyngd, men även för att belastningen 
kan öka kraftigt under starka vindförhållanden då de stora ytorna fångar 
mycket vind. 
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För att maximera en solpanels effektivitet måste den om man är belägen i den 
södra hemisfären monteras mot jordens sanna nordpunkt, eller mot jordens 
sanna syd om man är i den norra hemisfären. Denna riktning skiljer sig från 
den magnetiska nord/syd-riktningen olika mycket beroende på vart i världen 
man befinner sig, men det kan handla om så mycket som 25 grader i vissa 
delar av Afrika. Solpanelen måste även monteras i en optimal lutning mot 
solen som även den skiftar beroende på vilken latitud man befinner sig på, 
några exempel går att ses i Figur 23 nedan.  
 

 
Figur 23, Exempel på optimal solpanelsvinkel på några platser 

 
Detta medför att monteringen av solpanelerna måste ha en flexibilitet i både 
nord/syd-riktning samt i lutning jämfört med marken. Eftersom man inte vet 
vart nödcontainern kan behöva skickas ställer det krav på 
justeringsmöjligheter under monteringen av stativet för panelerna. 
  
Solpaneler kan monteras på olika sätt. De kan monteras i en statisk vinkel de 
sitter i under hela året, man kan välja att justera dem 2,4 eller fler gånger per 
år, eller ha en helt rörlig 2-axlig motordriven montering som följer solen under 
hela dagen. I Figur 24 nedan kan allmänna verkningsgrader ses för de olika 
systemen.  
 

 
Figur 24, Allmänna verkningsgrader vid olika antal justeringar, latitud 40o 

 
För nödcontainern ter sig ett helt statiskt system som det optimala då man får 
marginella prestandaökningar när man byter vinkel, speciellt om man räknar 
in kostnader för arbetet och eventuella problem som kan uppstå vid en 
vinkeländring av ett färdigmonterat system. I ett fall när energikonsumtionen 
börjar närma sig energiproduktionen kan det vara en smidigare lösning att 
istället expandera systemet med ytterligare solpaneler.  
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En designmöjlighet för stativet som tidigare diskuterats är att utnyttja 
containerns långsida som ena delen av stativet likt på Figur 25 nedan. Detta 
skulle hjälpa till med solpanelernas stabilitet, minska nödvändigt material och 
även ytterligare integrera systemet till en helhet. 

 
Figur 25, Exempel där solpaneler använder containern som stöd 

 
Det kritiska med den här designlösningen är att det förutsätter att containerns 
långsidor alltid placeras i den sanna nord/syd-riktningen när den ställs på 
plats. Detta är ett riskmoment då det inte alltid kan vara möjligt, eller att det 
görs misstag när containern ställs på plats. Ställs den på plats i fel riktning får 
det därmed stora konsekvenser då solpanelernas verkningsgrad drastiskt 
kommer att försämras.  
 
Det är trots detta ett attraktivt alternativ att utforma ett stativ som kan 
monteras på containern långsida då det är en smidigare monteringslösning.  
Dessa bör dock endast fraktas med de containrar där man har kontroll över 
slutfrakten och slutpositionen av containern. Detta borde dock kunna ses som 
en förutsättning om containern skall vara placerad på plats i 10-15 år. 
 
På grund av dessa begränsningar bör dock även ett externt stativ som alltid 
kan positioneras i äkta nord/syd-riktning, samt ha justeringsmöjligheter för 
vilken vinkel man vill montera solpanelerna i att finnas i åtanke. Stativet bör 
även kunna fästas i marken då solpanelerna fångar mycket luft vid starka 
vindar vilket kan få dem att flyttas. 
 
Själva stativet bör ha en stor flexibilitet då man kan behöva montera 
solpanelerna i vinklar (från horisontellt läge) som skiljer sig mellan 0° (vid 
ekvatorn) och upp över 60° i områden långt norr eller söder på jorden. Då sol-
omständigheterna är skilda beroende på vart på jorden man är kan det vara 
smidigt med olika lösningar beroende på vart containern skall skickas. 
 
För konstruktionen av solpaneler undersöktes olika standardprofiler och 
moduler för att användas som stativ. Detta kan såväl minska kostnader som 
möjliggöra att man kan hitta ersättningskomponenter i närheten om en 
komponent går sönder. Ett exempel på modulärt system som diskuterades 
var byggställningar, ett standardiserat system som är relativt etablerat runt om 
i världen vilket gör att standard- och reservkomponenter blir lättillgängliga. 
Utseendemässigt skulle det dock utstråla en aura av tillfällig konstruktion 
vilket inte är något positivt för EEM:en när den skall vara monterad under 
längre tidsspann.  
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Efter en undersökning av befintliga solpanelsstativ på marknaden sågs 
många använda specifikt utformade aluminiumprofiler, då det är möjligt att 
skapa speciella profiler i aluminium med hög precision. 
 
Efter att ha jämfört olika koncept för solpanelerna med hjälp av en 
beslutsmatris, se Bilaga 3, ansågs ett stativ fastmonterat i containern vara det 
slutgiltigt bästa konceptet för de undersökta omständigheterna. 
 
Det föreslagna konceptet består av en grundkonstruktion som kan ses i Figur 
26 nedan. 
 

 
Figur 26, Grundstomme av solpanelsstativ 

 
Eftersom alla komponenter måste få plats inuti containern medföljde krav om 
att man vill minimera materialåtgången men även krav på hur långa profilerna 
får vara och önskemål om att minimera antalet balkar som används för 
stativet. 
 
Genom hållfasthetsberäkningar av det förslagna stativet kunde man estimera 
dimensioner för dess profiler. Detta krävdes för att veta hur starkt stativet är 
och hur mycket plats profilerna skulle uppta inuti containern. I Bilaga 4 
återfinns dokumentation om hur en hållfasthetsanalys gjorts för att undersöka 
kritiska belastningsfall för solpanelsstrukturen. 
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Genom att täta under solpanelerna kan dem användas som skugg- och 
regnskydd. I Figur 27 nedan kan det slutgiltiga solpanelsstativet ses och i 
Bilaga 5 återfinns en mer utförlig konstruktions- och monteringsbeskrivning. 
 

Figur 27, slutgiltig utformning solpaneler 

 
 
4.2.5 Positionering av nödcontainern 
När nödcontainern är på plats för montering kommer man inte alltid att kunna 
montera den på samma sätt beroende på hur den är specificerad och då det 
kan finnas restriktioner i form av plats eller omgivande miljö som hindrar det. 
Det här kapitlet kommer att diskutera och föreslå hur komponenter bör 
positioneras mot varandra för att skapa en inbjudande miljö och uppmuntra 
användning. 
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Först och främst är det viktigt att alltid orientera solpanelerna så att dess 
lutning går upp mot taket på containern, såväl externa som monterade stativ. 
Detta gör att vindpustar som kommer mot solpanelerna kommer att 
omdirigeras till vindkraftverken för att hjälpa till med produktionen av 
vindkraftverken, teorin kan ses nedan i Figur 28. 
 

 
Figur 28, Illustration av vindfenomen 

 
Då containerns funktioner får centrala roller för byarnas välmående kommer 
det att vara ett stort folkflöde där, vilket gör att man genom 
bänkar/avlastningsbord och dylikt kan göra det till en mer social plats. Detta 
hjälper till att avväpna containerns teknik som annars kan kännas främmande 
och alienerad i en mindre by.  
 
Nedan i Figur 29 kan man se ett förslag till uppställning av komponenterna. 

 

 
Figur 29, Exempel på arrangemang av komponenter 
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4.3 Utveckling av interiör 
För interiören var det ett flertal parametrar att ta hänsyn till vid formgivningen. 
Först och främst måste all tilltänkt teknik få plats. Tekniken bör även vara 
utformad och positionerad så att service och underhåll är enkelt utfört men att 
avancerade och känsliga funktioner samtidigt skyddas. Hanteringssystem 
måste även vara intuitiva och enkla att handhas med då förutsättningarna är 
att de ansvariga för modulen kommer ha begränsad utbildning om den 
paketerade tekniken. 
 
Genom att skapa ett slutet och beprövat system kan man ha kontroll över alla 
funktioner och att de fungerar bra. Då det kan ställas olika krav på 
containerns specifikationer bör de vara lätta att alternera, därför komponeras 
interiören genom ett modultänk där man kan lägga till eller ta bort olika 
komponenter efter de krav som ställs på containern. 
 
Utöver de grundkomponenter som containern innehåller behöver den även 
isoleras och innehålla någon form av ventilation eller luftkonditionering då all 
teknik inte fungerar optimalt när det blir för kallt eller varmt. 
 
Fördelen med att ha flera olika system är att de kan fungera i symbios och 
öka sin verkningsgrad genom att utnyttja varandras förlustenergier. Det gör 
även att man kan erbjuda en komplett lösning på ett flertal av de problemen 
som de tilltänkta krisområdena innehar idag.  
  
Då containern innehåller avancerad och känslig teknik måste den kunna 
fästas och säkras så pass bra att den klarar de kraven en vanlig containerlast 
har på sig under frakt[19]. Den installerade tekniken bör även undersökas om 
någon komponent är ovanligt känslig för stötar vilket lätt uppstår under 
lastning och frakt av containrar.  
 
Alla tekniska aspekter av de monterade komponenterna har undersökts i 
tidigare rapporter och kommer inte att analyseras förutom i ett designmässigt 
perspektiv. Nedan följer en genomgång av containerns funktioner och 
hanteringskrav, men även förslag på moduler som kan implementeras i en 
framtida lösning. 
 
4.3.1 Biomassgenerator 
Som namnet antyder utvinner biomassgeneratorn energi ur biomassa. Ur 
generatorn får man el och restvärme som kan användas i de andra 
komponenterna och därmed höja verkningsgraden på hela systemet. 
Systemet kan ses i Figur 30 nedan. 
 
 

 
Figur 30, Bild på den utvalda biogasgeneratorn 
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För användningen av den här typen av biomassgenerator krävs en skorsten i 
någon form, vilket innebär att containerns ytterhölje behöver modifieras. 
Problemet med att använda ett sådant här system är att den tillhörande 
förvaring för biomassa (cylindern högst upp) behöver vara lättåtkomlig för att 
fyllas på 1-2 gånger per dag sett till dess nuvarande storlek. 
 
Biogasgeneratorn behöver även underhåll med jämna mellanrum[20], vilket 
kan ses illustrerat i Bilaga 6. 
 
Biomassgeneratorn behöver alltså relativt frekvent underhållsarbete, och bör 
därmed vara lätthanterlig. För slutimplementering av ett sådant här system 
behöver det med all sannolikhet modifieras för en mer lättillgänglig och intuitiv 
användning. 
 
4.3.2 Vattenrenare 
Denna komponent är en pump med diverse filter för att rena vatten. Den 
kräver hantering periodvis genom byte av filter i den. Modulen ses i Figur 31 
nedan. 
 

 
 

Figur 31, Illustration av vattenrenare från Pure Aqua 

 
Medan vattenrenaren innehåller en vattentank i sitt slutna system idag bör det 
undersökas att koppla in större vattentankar till den. 
 

- Vattentank för smutsigt vatten 
Bör smidigt gå att fylla på med vatten som hämtas för hand från 
en vattenkälla, eller kopplas direkt med en slang till en 
närvarande vattenkälla. 

- Vattentank för rent vatten 
Vattentank där det renade vattnet förvaras. 
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4.3.3 Solpaneler 
Behöver plats i containern för förvaring av stativ och solpaneler under frakt. 
Monteras upp externt och kopplas sedan till det centrala styrsystemet.  
 
4.3.4 Vindkraftverk 
Behöver plats i containern för förvaring av stativ och vindsnurra. Monteras 
upp externt och kopplas sedan in till det centrala styrsystemet. 
 
4.3.5 Batterier 
Laddas med el från alla elsystemen för att elförsörjningen ska kunna hållas 
stadig när väderförhållanden (och därmed elproduktionen) förändras. Har krav 
på specifika arbetstemperaturer som krävs för att hålla dess prestanda uppe. 
  
4.3.6 Telemetrisystem 
Här ingår system som förstärkare av telefonmottagningen och trådlöst 
nätverk. 

- Antenn/Parabol 
För att kunna få in och förstärka telefonmottagning, trådlöst 
nätverk och eventuella tv sändningar till exempel. 
 

- Centralt övervaknings- och styrsystem 
Övervakningssystem för alla containerns komponenter. 
Kontrollerar bland annat temperaturer, elproduktion, 
elkonsumtion, batteristatus (laddning, hälsa, laddningscykler) 
och vattenfilterstatus. Kan kommunicera med en central där 
man kan övervaka flera containrar och se att allt fungerar som 
det ska, och därmed varna automatiskt om någon container 
behöver service eller dylikt. 

 
4.3.7 Ventilation 
Såväl isolering som ventilation behövs för att hålla temperaturen på en 
lämplig nivå för att främja systemets hälsa. Genom att ha 10 cm 
högpresterande isolering monterad i kombination med ventilation kommer 
man kunna hålla temperaturen stadig under drift.  
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4.3.8 Volymdisposition 
För att kunna utveckla det tidigare nämnda modulsystemet gjordes 
storleksanalyser på alla system som tilltänkts containern. Med ett lyckat 
modulsystem skulle produktionskedjan kunna effektiviseras och även 
möjliggöra att man enklare kan bemöta speciella specifikationskrav.  
 
Genom att utgå från storleken på befintliga system (Se Figur 32 nedan), samt 
undersöka storleken på eventuella nya implementeringar kunde måttmässiga 
standardiseringar möjliggöras. 

 
Figur 32, basmått på befintlig teknik 

 
Ett modulsystem möjliggör att det går snabbare att montera in moduler i 
containern då dessa kan förmonteras externt. Det blir även enklare att 
utveckla nya moduler, såväl som att specificera containern för speciella 
ändamål. Genom att utgå från de befintliga komponenternas mått, undersöka 
flexibiliteten i vissa av systemen och utvärdera hur ytan i en container bäst 
skulle kunna disponeras så fastställdes standardmått för modulsystemet. 
 
Genom att göra moduler med sidomått i uppdelning av 60 cm kommer alla 
tilltänkta moduler enkelt att kunna anpassas till det nya systemet, och det ger 
även möjlighet till en flexibel interiör i containern. I Figur 33 nedan ses 
exempel på basmått för ett antal moduler. 

 
Figur 33, Exempel på moduler med 60 cm basmått 
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Figur 34 nedan visar hur modulsystemet är inplacerat lite förskjutet för att 
skapa större utrymme att röra sig på längst den ena långsidan och dörrarna. 
Rutsystemet är 3x9 moduler vilket öppnar upp containern för mängder av 
specifikationsmöjligheter. Det 10 cm stora mellanrummet mellan väggen och 
modulerna möjliggör att man kommer åt för att montera modulerna. Utrymmet 
används även för att dra nödvändigt kablage mellan de olika modulerna och 
elcentralen.  
 

Figur 34, Container med modulsystem inritat. 

 
För smidig montering och disponering av ytorna används grundstommar med 
modulmåtten på motsvarande sätt som för biomassgeneratorn i Figur 35 
nedan, där den solida grundstommen kan fästas i containerns bottenplatta 
och därmed säkra komponenterna för frakt. 
 

 
Figur 35, Biomassgenerator monterad på grundstomme. 
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4.3.9 Biogasproduktion 
Det här är en tillämpning som inte finns i dagsläget men som kom fram som 
en applicerbar komponent efter den tidigare marknadsundersökningen (se 
underrubrik 2.2 Marknadsundersökning). Den fungerar som en optimerad 
kompost som man kan fylla med till exempel avföring från nötkreatur[21]. Ur 
den här komposten kan man då utvinna biogas som man kan elda 
biomassgeneratorn med. Den största möjligheten är dock att man även kan 
tappa upp biogasen till mindre behållare och därmed tillhandahålla bränsle för 
familjer att elda och laga mat med, vilket skulle innebära att man kan minska 
kalhuggningen av den omgivande naturen. 
 
De restprodukterna som blir innehåller näringsämnen som nitrat och fosfat 
vilka är beståndsdelar i gödningsmedel, vilket innebär att man vid korrekt 
användning av restprodukterna kan förbättra det lokala jordbruket. 
 

- Gödselbehållare 
Den här komponenten behöver ha en gödselbehållare som enkelt är 
tillgänglig för att fyllas och tömmas.  
 

- Gastank 
En tank för att förvara den biogas som produceras i komposten.  

 
4.3.10 Dieselgenerator 
Implementation som bör finnas i tankarna då det kan krävas som stadig och 
stark energitillförsel i vissa kritiska omgivningar/situationer, även om det inte 
anses som hållbar el. För krissituationer då liv står på spel prioriteras en hög 
uteffekt högre än att energin är hållbar, vilket är en styrka i fossila bränslen.  
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5 Hantering 
Eftersom containern ska kunna stå och fungera i avlägsna byar under lång tid 
måste den vara enkel att använda och hantera för att minska risken att något 
går sönder. Bland annat behöver en del av komponenterna daglig eller relativt 
frekvent underhåll (biomassgenerator, vattenrenare). Detta bör skötas av en 
ansvarig ”vaktmästare” på plats som har fått en grundläggande utbildning i 
hur systemet skall hanteras. Vad som även behövs är system för att smidigt 
distribuera vad containern producerar. 
 

5.1 Interiör hantering 
Då EEM:ens avancerade utrustning skall kunna hanteras av personal med 
begränsad utbildning är det viktigt att skapa ett intuitivt gränssnitt som 
skyddar tekniken från hanteringsfel. Genom utvecklingen av modulsystemet, 
med 3 huvudgrundstommar (60x60, 60x120, 120x120) öppnades möjligheten 
för ett enhetligt framtaget utformningsförslag. I Figur 36 nedan åskådliggörs 
grundtanken med utformningen av modulerna. 

 
Figur 36, Grundutformning av modul 

 
Genom att ha en grundstomme där man kan skruva på tunna aluminiumskivor 
med en gummilist mellan möjliggör man att man kan inkapsla teknik som inte 
skall hanteras av personal utan speciell kunskap om den. Om en specifik 
modul skulle behöva extensiv service kan en auktoriserad servicepersonal 
komma och skruva bort aluminiumskivan för att nå den berörda tekniken. 
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Till exempel kan modulen med det centrala elsystemet bestyckas med en 
display likt i Figur 37 nedan, där man kan se regelbunden statistik på hur 
systemen presterar, men även viktig information om vilka system som 
behöver underhåll eller vidare service. 
 
 

 
Figur 37, 60x60 Elcentral med display 

 
Eftersom vissa av modulerna fortfarande har regelbundna underhållskrav på 
sig kan man modifiera dessa moduler så att man enbart har tillgång till 
nödvändiga delar av systemen, illustrerat i Figur 38 nedan. 
 

 
Figur 38, Illustration av hanteringssystem för modul 
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Genom luckor eller öppningar kan man rikta vilken teknik man vill att den 
handhavande skall ha möjlighet att nå. För att ytterligare göra användningen 
mer intuitiv kan färg-LEDs monteras för att identifiera vilka system som funkar 
(grönt) och vilka system som är i behov av underhåll (rött). 
 
I kombination ger det en enhetlig, minimalistisk och intuitiv utformning som 
värnar om användarens bästa. I Figur 39 nedan återges utseendet av 
interiören av EEM:en i ursprungspecifikation med uppdaterad planlösning och 
hanteringssystem. När solpanelerna är uppmonterade används modulen de 
fraktats i lämpligen som en hylla för förvaring av pellets till 
biomassgeneratorn, filter till vattenrenaren och dylikt. 

 
Figur 39, Uppdaterad interiör med infört modulsystem  
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5.2 Exteriör hantering 
För den externa hanteringen måste det producerade vattnet vara enkelt 
nåbart, samtidigt som den producerade elektriciteten på ett smidigt sätt måste 
gå att distribuera till byns invånare. 
 
En genomgång av containerns sidor visar upp de in- och utgångar som är 
resultat av den interiöra utformningen. 
 
Figur 40 nedan visar ”baksidan” där det finns utgångar för montering av en 
skorsten för biomassgeneratorn, inringat i rött. 

 
Figur 40, ”Baksidan” av container 

 
I Figur 41 nedan som illustrerar nästa sida finner man längst upp ingångar för 
solpanelerna och vindkraftverket inringat i rött. Placeringen gör att kablarna 
går rakt in i den internt monterade elcentralen. Längst ner finns utgångar för el 
varifrån ett lokalt elnät kan starta, där återfinns även en ingång för 
smutsvatten till vattenrenaren (inringat i blått). 

 

 
Figur 41, Containersida med vatten- och elkontakter utmärkta 
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Figur 42 nedan visar nästa sida av containern. Där återfinns en inmonterad 
dörr (inringad i rött) för att de stora dörrarna på ena kortsidan skall användas i 
så liten mån som möjligt. 

 
Figur 42, Högersida container 

 
Till höger i bilden återfinns en lucka (inringad i blått) där man når en display 
som visar aktuell status för containern (hanteringskrav, vattennivåer, 
elproduktion med mera). Där finns även utgångar för vatten, vilket vidare 
illustreras i Figur 43 nedan. I utgången för vatten är det även möjligt att 
montera en större krananordning för att förenkla hanteringen. 
 

     

 
Figur 43, Hanteringssystem högersida container 
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6 EEM – Emergency Energy Module 
Genom att utveckla EEM-konceptet med ett modulsystem möjliggörs en 
standardiserad produktionslina vilket såväl kan öka produktionstakten som 
möjligheterna att producera olika varianter av nödcontainern.  
 
I detta kapitel presenteras det slutgiltiga utformningsförslag för 
baskonfigurationen som varit specificerad sedan tidigare i Explore 
Polygeneration, för att sedan visa på eventuella expansioner och möjligheter 
till andra specifikationer.  
 

6.1 EEM – Emergency Energy Module 
Nödcontainern som sedan tidigare är specificerad i Explore Polygeneration 
innehåller komponenterna nedan. (med klassad produktion) 
 
Interna moduler 

- Biogasgenerator (upp till 10 kW) 
- Vattenrenare  (100 l/h) 
- Batteri 
- Elcentral 

 
Externa modulerna 

- Vindkraftverk  (1.3 kW) 
- Solpaneler  (6 kW) 

 
Total maximal teoretisk produktion: (16.8 kW och 100 l/h) 
 
Vid frakt är containern paketerad likt i Figur 44 nedan. I lådan närmst i bild 
ligger delar av vindkraftverket, solpanelsstativet med mera. 
 

 
Figur 44, Interiör EEM vid frakt 
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Efter uppmontering ser containern externt ut likt på Figur 45 nedan, där man 
flyttat ut förvaringslådan för stativen. Om man flyttar ut förvaringslådan där 
kan den användas såväl som förvaring av till exempel verktyg och pellets, 
men även användas som en extern vattentank för smutsvatten. I lådan kan 
även el-uttag monteras så att man kan ladda mobiler eller dylikt. 
 

 
Figur 45, Exempel på arrangemang vid uppmontering 
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6.1.1 Exteriör EEM 
Genom utnyttjandet av de standardiserade in- och utgångar till containern 
som diskuteras i avsnittet 5.2 Exteriör hantering möjliggörs att alla viktiga 
hanteringsfunktioner nås utifrån.  
 
På sidan under solpanelerna finner man bakom luckan en ingång för 
smutsvatten och en utgång till en vattenkran. Där finns även en display 
kopplad till elcentralen där man kan få information om hela systemet. 
Vattennivåer, elproduktion, batterimängd, pelletsmängd, behov av filterbyten 
med mera.  
 
Den närmre kortsidan i Figur 46 nedan erbjuder utgångar för elkontakter från 
vilka man kan starta ett mikro-elnät på plats. Där finns även utblås för 
luftkonditionering vilket krävs för att hålla modulerna inom rimliga 
arbetstemperaturer. 
 

 
Figur 46, Översikt av hanteringssystem 

 
Genom den inmonterade dörren möjliggörs att de ursprungliga 
containerdörrarna kan hållas stängda under drift då de är osmidiga och 
onaturliga att använda för daglig åtkomst till interiören, och kommer således 
främst användas vid uppmontering eller specifika service-uppdrag. 
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6.1.2 Solpaneler 
Antalet solpaneler har utökats från tidigare 22 till 24, på grunderna att ett 
stativ för ett svårt delbart nummer (22) blir ineffektivt/ojämnt fördelat. Genom 
att utnyttja ena långsidan av containern får solpanelerna en stabilare 
konstruktion medan man utnyttjar mindre material. En fördel med att integrera 
solpanelerna med containern är att hela konstruktionen blir ett integrerat 
system, medan om man hade haft ett externt solpanelsstativ hade det varit 
svårare att etablera ett naturligt centrum för nödcontainern. På figur 47 nedan 
kan man se utformningen och inkorporationen med containern. 

 
Figur 47, Solpanelskonstruktionen erbjuder en naturlig samlingsplats 

 
Då konstruktionen blir till ett sol- och regnskydd inbjuder det till en trivsam 
miljö att umgås vid. Om containern kan bli en samlings- och umgängesplats 
lika mycket som en energi- och vattenlösning gör det att man avväpnar 
tekniken som annars kan verka främmande och svår att ta till sig för 
lokalbefolkningen.  
 
Eventuella externa solpanelsstativ likt i Figur 48 nedan bör has i åtanke för att 
kunna implementeras som en expansionsmodul om önskemål för högre 
elproduktion uppstår. 
 

 
Figur 48, Exempel på externt solpanelsstativ 
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6.1.3 Vindkraftverk 
Genom att använda ett modifierat twistlock kan man fästa vindkraftverket i 
containerns befintliga ”corner castings” och därmed utnyttja dess stabilitet 
även för vindkraftverket. Det modifierade twistlocket utformas som 
inmonteringen vid en flaggstång. Detta göra att man kan montera 
vindkraftverket liggandes för att sedan resa den och fästa den i upprätt läge, 
se figur 49 för illustration. 
 

 
Figur 49, Illustration av montering av vindkraftverk 

 
Resurser har inte funnits att vidare göra hållfastighetsberäkningar för förslaget 
men om eventuella problem skulle uppstå vid en analys skulle det kunna 
åtgärdas genom att till exempel förstärka bottenplattan vid infästningen för att 
sprida ut lasterna likt i Figur 50 nedan. Man kan även använda spännlinor likt 
diskuterat i kapitel 4.1.2 Vindkraftverk. 
 

Figur 50, Förstorad basplatta för vindkraftverk 
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Ytterligare en lösning åskådliggörs i Figur 51 nedan, där man förlänger 
infästningen ner till den lägre corner castingen och därmed kan få mindre 
koncentrerade belastningar. 
  

 
Figur 51, Utvecklad extern infästning 
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6.1.4 Interiör EEM 
I Figur 52 nedan kan planritningen av basutförandet ses där volymen utnyttjas 
till fullo och möjliggör smidig åtgång till alla monterade moduler. Målet med 
basmodulen är att det skall vara ett så slutet system som möjligt. Detta 
innebär att endast det mest nödvändiga ska vara nåbart för den som handhar 
modulen. Samtidigt vill man att den mer avancerade tekniken skall vara 
skyddad och endast nåbar för en tekniker. Målet är att man ska kunna föra en 
enkel och smidig hantering med en knapp utbildning om hur containern 
fungerar. På insidan av containern har man ett 10 cm tjockt lager med 
isolering för att möjliggöra stabilare temperaturer för alla system.  
 

 
Figur 52, Planritning basutförande 

 
Kopplat till elcentralen finns en intern och en extern display som 
kommunicerar bland annat aktuell elproduktion, batterihälsa, vattenmängd, 
underhållsbehov med mera.  
 
Det standardiserade modulsystemet som utgår från 60x60 cm moduler och är 
expanderbart till 120x60, 120x120 och så vidare möjliggör att man kan 
specificera EEM:en på en mängd olika sätt beroende på vilken situation 
containern skall användas i. 
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Genom en simpel och användarvänlig skaldesign på modulerna som 
simplifierar hanteringen och endast kommunicerar det som en användare 
behöver veta möjliggör man för en snabb inlärningskurva för hur containern 
hanteras och används. 
 
Biogasgeneratorns hanteringskrav löses genom ett antal väl placerade 
hanteringsfack/luckor. Först meddelar containerns hanterings-displayer att 
biomassgeneratorn behöver underhåll. Sedan kompletteras detta med LED-
lampor på biomassgeneratorn som signalerar vilket fack det är som är aktuellt 
för tömning/hantering, Se figur 53 nedan för exempel på utseende. 

 
Figur 53, Biomassgenerator med LED-lampor och hanteringsfunktioner illustrerade 

 
Vattenrenaren kräver även den hantering men då i form av filtertömning/byte, 
vilket utformas med samma tillvägagångssätt som för biomassgeneratorn 
ovan.  
 
6.1.5 Uppmontering EEM 
Samtidigt som de större modulerna i form av solpaneler och vindkraftverk 
monteras måste övriga system också prepareras för att nödcontainern skall 
kunna användas.  
 
Alla luckor, in- och utgångar måste öppnas och förberedas för användning. Se 
avsnitt 5.2 Exteriör hantering för aktuella in-/utgångar och dess 
användningsområden. 
 
I Kapitel 6.1.3 Vindkraftverk illustreras monteringen av vindkraftverken, 
medan Bilaga 5 innehåller en monteringsanvisning för solpanelsstativet. 
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På solpanelernas modifierade twistlocks kan lampor monteras som tänds när 
det blir mörkt för att lysa upp området kring containern även under kväll och 
nattetid, se Figur 54 nedan. 
 

 
Figur 54, Upplyst EEM vid mörk omgivning 

 

6.2 Konfigurationer 
I princip är det enbart elsystemet som är ett grundläggande krav för alla 
specifikationer, i övrigt går det att kombinera och modifiera konfigurationerna 
efter förfrågan med de tillgängliga standardmoduler som listas nedan. 
 

- Biomassgenerator 
- Vattenrenare 

o Vattentank för smutsigt vatten 
o Vattentank för rent vatten 

- Batterier 
- Telemetrisystem 

o Antenn/Parabol 
o Centralt övervaknings- och styrsystem 

- Solpaneler 
o Stativ för paneler 

- Vindkraftverk 
o Stativ för generatorn 
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Genom att addera ytterligare några sorters moduler görs EEM:en än mer 
mångsidig. Exempel på extramoduler är bland annat: 
 

- Extra solpaneler (Externt monterade för enkel expansion) 
- Dieselgenerator 
- Biogasproduktion 

 
Nedan kommer exempel på andra modul-konfigurationer och 
användningsområden för EEM:en.  
 
6.2.1 Vinter 
Forskningsstationer eller populationer på till exempel Antarktis eller andra 
kylslagna och utsatta områden är också relevanta målgrupper för EEM:en, då 
specificerad med moduler lämpade för dessa platser. 
  
På dessa platser ter sig sol- och vindkraft som de viktigaste applikationerna 
vilket gör att EEM:en snarare specificeras utan biomassgenerator (då det inte 
finns särskilt mycket biomassa i dessa miljöer) och istället med dubbla 
uppsättningar vindkraftverk och externa solpanelsstativ (då dessa är enklare 
att montera upp på plats, vilket gör att man behöver spendera mindre tid ute i 
kylan). När systemen är uppmonterade kan man med en förstärkt isolering 
och bra luftkonditionering använda containern för arbete, forskning eller 
boende. 
 
6.2.2 Kris 
Genom modulsystemet skulle man även kunna specificera modulen för 
krissituationer, där man skulle montera in dieselgeneratorer, vattenrenare och 
eventuell utrustning som kan krävas vid en nödsituation.  
 
Anledningen till att man skulle använda dieselgeneratorer är att den första 
tiden vid en katastrof är kritisk, och då dieselgeneratorer har en högre uteffekt 
blir behovet av ren el tämligen enkelt att förbise då liv står på spel.   
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7 Utvärdering och framtida arbete 
Genom att återgå till den tidigare specificerade kravspecifikationen (3.1.2 
Kravspecifikation) är det möjligt att utvärdera resultatet av den genomgångna 
produktutvecklingsprocessen. Rapportens största fokus har legat på 
utformningen och hanteringsaspekterna av containern, där även kraven ses 
som väl uppfyllda.  
 
Krav som varit specificerade sedan tidigare rapporter (1.4 Relaterad 
Litteratur) togs till hänsyn men reviderades i särskilda fall. Exempel är kravet 
på att monteringstiden skulle vara på max 2 timmar. Då EEM:ens 
huvudsakliga fokus har skiftat från att vara en temporär nödlösning till att vara 
en långsiktigt hållbar lösning med en livstid på 10+ år ter sig monteringskravet 
på 2 timmar inte rättfärdigat att behålla då det inte är en särskilt relevant fråga 
så länge monteringen går att genomföra på en rimlig tid (säg maximalt 1-2 
dagar). 
 
Kravspecifikationen är väl uppfylld, dock har hållbarhetsaspekten inte 
undersökts med undantag för aspekten hållbar användning. Krav som 
behandlar diverse modulers egenskaper är viktiga att behålla då de blir 
aktuella vid en slutbestämning av komponenter för produktion, men de har 
inte haft en större påverkan i avseendet utformning av EEM:en. 
 
Om projektet väl närmar sig produktion kommer ytterligare avvägningar att 
behöva göras mellan att skapa ett slutet system och att öppna upp det. Då en 
produktionsvolym kan estimeras kan man besluta över om det blir mer 
kostnadseffektivt att köpa in produkter som finns på marknaden och 
komponera systemet efter dem, eller om produktionsvolymen är så pass stor 
att det är värt att specialbeställa komponenter eller till och med starta upp 
egen produktion av specifika komponenter. Detta då en del modulers 
komplexitet idag är ett problem då de bidrar till att slutprodukten i princip 
kräver hantering dagligen.  
 
Vid utvecklingen av ett slutgiltigt koncept skulle därmed eventuella moduler 
kunna analyseras för huruvida det är möjligt att få dem helt självgående. Det 
ställer högre krav på konfigurationen av olika moduler i produktionsstadiet, 
men minskar risken att något går fel vid hantering. Då skulle till exempel en 
mer självgående biomassgenerator kunna installeras, med utblås utanför 
containern som i princip inte skulle behöva något underhåll förutom vid 
specifika servicetillfällen. Detta skulle medföra att man inte har en mänsklig 
felparameter i hanteringen av biomassgeneratorn, och hela containern skulle 
bli mer användarvänlig och självgående.  
 
Solpanelernas utformning har analyserats och fått ett förslag presenterat. I ett 
vidare utvecklingsarbete av designen skulle det vara intressant att finna 
eventuella befintliga producenter av solpanelsstativ att konsultera i om de har 
lösningar som liknar förslaget från rapporten, för att applicera på EEM:en. 
 
Grundidén med vindkraftsverkets stativ ses som en bra lösning men 
infästningen skulle behöva undersökas hållfasthetsmässigt för att se huruvida 
den klarar de belastningar som skulle uppstå vid starka vindförhållanden. 
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Det tilltänkta modulsystemet möjliggör som sagt att nå en större marknad 
genom större specifikationsmöjligheter och möjliggör en smidig övergång till 
användandet av andra storlekar på ISO-containrar. Om modulsystemet skall 
vidareutvecklas bör även de eventuella tilläggen bland modulerna (bland 
annat dieselgenerator och biogasgenerator) analyseras för till exempel vad för 
hanteringskrav som följer med dem. 
 
Tanken om att skapa ett lokalt mikroelnät borde utvärderas huruvida det är 
genomförbart och en smidig lösning. I samband med det borde även lösningar 
med batteribanker som hushåll kan ladda på vid containern och sedermera 
bära hem till sina hus undersökas. 
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8 Diskussion 
Explore Energy och Explore Polygeneration är starka initiativ med fina 
framtidsmöjligheter. Här kommer att diskuteras det framtagna konceptet för 
Emergency Energy Modulen (EEM:en) och dess framtidsutsikter. 
 
Ett problem med projektet i dagsläget är avsaknaden av ordentlig 
projektledning och ett specifikt mål man strävar efter. Eftersom det är ett 
projekt som ska konstrueras av flertalet rapporter över en lång tidsperiod 
krävs en stark hantering av all dokumentation för att möjliggöra att all 
information kan komma till nytta. 
 
För att kunna optimera en EEM för ett speciellt ändamål kommer man behöva 
analysera de laster som den eventuellt kan komma att lastas med. De 
elektriska laster man idag använt som grund för modulen är vid placering på 
KTH campus i Stockholm, vilket ter sig relativt irrelevant vid optimering av en 
EEM för Afrika.  
 
Som projektmål har man bland annat menat att EEM i basutförande ska 
kunna användas i till exempel nödsituationer, och skulle då kunna vara 
uppmonterad inom 2 timmar. Tidigt i marknadsundersökning kom insikten att 
en EEM i basutförande inte skulle vara lämplig för detta ändamål, främst på 
grund av den knappa energiproduktionen. I slutändan är trots allt fossila 
bränslen ypperliga att använda när man behöver producera mycket energi på 
kort tid, vilket är vad som behövs vid en nödsituation. När människors liv står 
på spel är ett hållbarare energialternativ inget alternativ om det inte är 
konkurrenskraftigt energimässigt med användandet av fossila bränslen. 
 
Som tidigare nämnt är det ifrågasättbart huruvida man har haft något specifikt 
mål med projektet från början och om man gjort någon grundligare 
undersökning huruvida EEM:en i ett praktiskt utförande på plats i Afrika 
egentligen skulle fungera.  
 
Ingenstans ifrågasätter man egentligen vart behoven och problemen i 
afrikanska byar egentligen ligger. Om man egentligen enbart behöver 
elektricitet för ljus i sitt hus och eventuellt sin mobil, medan man samtidigt är i 
ett starkt behov av rent vatten och någon form av matlagningsbränsle kan 
man ifrågasätta om dagens basvariant av EEM:en fokuserar på fel problem 
och egentligen borde utformas på ett annat sätt. 
 
Vid undersökning av tidigare rapporter har ett flertal olika energikrav till helt 
olika applikationer nämnts. Någon rapport estimerar ett värde, sedan har 
nästa rapport antagit att en familj ska bo i/utnyttja containern vilket medfört att 
man räknat med en luftvärmare, kyl och spisplatta i elförbrukningen. Med en 
specificerad kravbild som inte ruckas på kommer projektet enklare och 
snabbare kunna specificeras till en slutgiltig produkt. I de estimeringar som 
har gjorts har man utöver detta inte räknat med de eventuella laster som 
kommer från vattenrening och det elsystem som är monterat i containern. 
 
Eftersom de egentliga produktions- och konsumtionskraven inte är 
analyserade för ett faktiskt afrikanskt samhälle kan det visa sig att man har 
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förbisett en mängd applikationer eller tillvägagångssätt som hade kunnat 
effektivisera framtagningen av EEM:en. Som tidigare nämnt under rubriken 
”2.1 Kundundersökning” kan man diskutera huruvida ett stort och slutet 
elproducerande system som EEM:en är en optimal lösning på den primärt 
diskuterade ”kundgruppens” problem. Tyvärr medför det sammansatta 
systemet att eldistributionen faktiskt blir lidande. Systemet möjliggör en större 
elproduktion, men medför samtidigt att man måste skapa ett lokalt elnät som 
utgår från EEM:en, vilket kräver mycket kablage, planering och arbete för att 
få det att fungera på ett tillfredsställande sätt. Detta till skillnad från om varje 
hushåll får installerat ett mindre solpanelsystem i direkt anslutning till sitt hus.   
 
Såväl eldistributionen som vattenreningen medför ekonomiska och moraliska 
frågor. Containern är en stor och dyr installation som vill lösa många problem, 
men som tyvärr även för med sig en del bekymmersamma frågor. Eftersom 
elnäten i Afrika till stor del byggs ut så fort som finansieringen tillåter gör alla 
möjligheter för återbetalning att vidare investeringar i de lokala elnäten kan 
öka.  
 
Då systemet är kostsamt är det ifrågasättbart hur det på ett praktiskt sätt ska 
finansieras. Vem ska ta risken och initialkostnaden för investeringen? Och hur 
ska systemet skötas och dess produktion distribueras på plats? Vem hanterar 
containern och fyller på med biomassa? Ska alla som kopplar in sig till 
elproduktionen ha mätare som mäter av dess el-användning, och därmed 
betala efter det? Hur ska vattendistributionen fungera? Ska man behöva fylla 
på med en hink smutsigt vatten för att få hämta ut en med rent vatten? Vem 
övervakar detta? För att göra containern till en mer ekonomiskt gångbar 
produkt borde en eventuell affärsmodell för hur den ska kunna användas i ett 
samhälle diskuteras.  
 
I slutändan kan man inte se ett projekt ur en utopisk synvinkel, utan man 
behöver räkna med att människan ibland är oärlig och söker egna fördelar på 
andras bekostnad, vilket i slutändan kan skapa stora dispyter inom samhället. 
 
En annan intressant iakttagelse som gjorts I andra rapporter[22][23] är att 
man sett att en elektrifiering av befintliga fabriker eller verksamheter inte ger 
någon speciell produktivitetsökning. Däremot menar man på att man kan se 
resultat vid en samordnad utvecklingsinsats. Detta kan ske genom att man 
kombinerar en utbyggd infrastruktur med stöd till projektinitiering där elen kan 
användas till relevant, värdeskapande produktion.  
 
Nödcontainern som slutet system skulle kunna ses som ett effektivt sätt att 
tillhandahålla el i samband med större projekt, till exempel om man ska förse 
ett sjukhus, en skola eller en befintlig produktion eller fabrik med el och 
vatten. Som tidigare konstaterat är en mer komprimerad användningsyta 
något som stärker EEM:ens användning, om man tar hänsyn till de 
svårigheter som medföljer tanken om ett mikro-elnät. 
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Med det här sagt är inte konceptet EEM en dålig produkt, men den behöver 
vägledning för att veta i vilken riktning nästa steg skall tas. Monterad i 
anslutning till ett sjukhus eller en vård/distributionscentral i ett flyktingläger är 
den med dagens specifikation starkt kapabel till att genomföra sin tilltänka 
uppgift, medan byar spridda över en stor yta kan bringa såväl moraliska som 
tekniska problem vid el- och vattendistribution.  
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Figur 15-17  [Kasper Bourdette] 
 
Figur 18  http://www.sec-bremen.de/info/05/05.html 
 
Figur 19  [Kasper Bourdette] 
 
Figur 20  http://www.energymatters.com.au/renewable-energy/wind-

energy/wind-power-guide.php 
 
Figur 21-22  [Kasper Bourdette] 
 
Figur 23-24  http://solarpaneltilt.com/ 
 
Figur 25-27 [Kasper Bourdette] 
 
Figur 28  http://www.energymatters.com.au/renewable-energy/wind-

energy/wind-power-guide.php 
 
Figur 29  [Kasper Bourdette] 
 
Figur 30  http://www.gekgasifier.com/  
 
Figur 31  http://www.pureaqua.com/ 
 
Figur 32-34  [Kasper Bourdette] 
 
Figur 35  http://www.gekgasifier.com/  
 
Figur 36-54  [Kasper Bourdette] 



 
 

Bilaga 1 - Kravspecifikation 
 

- Utformning 
o Storleken måste vara baserad på container-standarder 
o All teknik måste rymmas i en container 
o All teknik måste vara fäst stöttålig nog för frakt 

 Väl på plats måste all teknik enkelt gå att montera 
 

o Relevant teknik måste vara enkelt nåbar och hanterbar för 
lokalbefolkning 

 Enkelt användbart gränssnitt för att ta vatten, el m.m. 
 

o Relevant teknik måste vara enkelt nåbar och hanterbar för 
underhållspersonal 

 Avancerad teknik måste vara undangömd för 
konsumenter så att den inte kan skadas/ändras med 
mera 

 
o Hur mycket underhåll ska behövas? 

 Bör kunna styras och administreras av en 
heltidsarbetande/administrativ arbetare på plats, efter en 
begränsad utbildningsperiod 

 
- Funktioner 

o Hållbar elproduktion  
 Vindkraftverk 
 Solkraftverk 
 Biomassgenerator 

 
o Vattenrening 

 Rengöring/byte av filter måste vara lättåtkomligt 
 Måste vara enkelt för konsumenter att fylla på eller tappa 

upp vatten 
 

o Telemetri 
 Mobiltäckning (GSM) 
 Trådlöst nätverk (WLAN) 
 GPS Positioneringsdata 
 Övervakningssystem för att övervaka enheter som är ute 

i bruk för att se om något är fel, behöver underhåll m.m. 
 

o Klimatanläggning 
 Containern behöver kunna värmas och kylas beroende 

på placering i världen. Komponenters livslängd försämras 
vid extrema temperaturer. 



 
 

 
- Hållbarhet 

o Produkten ska vara producerad för att hålla för användning i 10 
år (hanteringshållfasthet) 

o Produkten bör vara producerad med en idé om hur den ska 
hanteras efter sin livstid (återvinning) 

o Batteriers livslängd måste tas till hänsyn, användning av icke 
miljöfarliga batterier, hur göra av med dem? 

o Användning av återvinningsbara/icke miljöfarliga material 
  



 
 

Bilaga 2 – QFD (Quality Function Deployment) 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 3 – Beslutsmatris solpaneler 
 

 



 
 

Bilaga 4 - Hållfasthetsanalys Solpaneler + MATLAB 
 
Illustration av laster för undersökt belastningsfall. Det kritiska området för 
nedböjning är det område där CC-måttet är störst i konstruktionen, och är 
därmed det som undersöks. 

 
 

 
Nedböjningen undersökt genom att räkna på belastning med såväl egenvikten 
som vindlast. Belastningsfall på den projicerade arean Aproj undersöks för 
vinklar på solpanelerna mellan 0-30 grader. 
 

 
 
Även knäckfall för de lodräta pelarna undersöks. 
 
Som slutsats ses vid egenvikt samt en konstant vindlast på 30 m/s en 
nedböjning på under tre centimeter, vilket får ses som klart godkänt över ett 
tre meter långt spann. 
 



 
 

clc 
clear all 
close all 

  
%Undersöker fall för solpaneler med lutning mellan 0-30 grader 

  
%% Definition av variabler 
    %Allmänt 
    g=9.81;   %Gravitation [kg*m/s^2] 
    S=2;      %Säkerhetsmodul 
    alpha=[0:pi/180:pi/6]'; %vinkel solpanel 

     
    %Solpaneler 
    Lx=100;    %Mått 
    Ly=160;    %Mått 

     
    %Aluminiumprofil4 
        %Solpanelshållare (rektangulärt tvärsnitt) 
        b=0.07;     %Bredd aluprofil 
        h=0.07;     %Höjd aluprofil 
        t=0.0025;    %Tjocklek aluprofil 
        mm=1.7;   %Vikt profil kg/meter 
        E=69e9;   %Aluminium Elasticitetsmodul [N/mm^2]  
        I=(b*h^3)/12-((b-2*t)*(h-2*t)^3)/12;    %Tröghetsmoment 

[mm^4] 

  
        %Vertikala stag (cirkulärt tvärsnitt) 
        r =0.019;     %radie aluprofil 
        t1=0.002;    %Tjocklek aluprofil 
        mm1=0.6;   %Vikt profil kg/meter 
        l1=2.7;     %Längd aluprofil 

         
        I1=pi*r^3*t1;    %Tröghetsmoment  

  
    %Definierar alla laster 
    m1=20;     %Vikt solpanel 
    m2=5.5*mm;   %Vikt 5.5   meter stag 
    m3=3.1*mm;   %Vikt 3.1 meter stag 

     
        % Vindlast 
        d = 1.15;                %Densitet vind [kg/m^3] 
        Vs = 30;                 %Vindhastighet svår storm [m/s] 
        Vss = 8;                 %Vindhastighet bris [m/s] 
        drag = 1;              %Estimerad Drag coefficient 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_coefficient) 

         
        h = Ly*4*sin(alpha);     %horisontell höjd, solpaneler 
        Aproj = h*(6*Lx);          %Projicerade arean där vinden 

påverkar [cm^2] 
        Aproj = Aproj*10^-4;          %Projicerade arean där vinden 

påverkar [m^2] 

  
        Fd = 0.5*drag*d*Vs^2*max(Aproj);           %Estimerad max-

vindlast (http://sv.wikipedia.org/wiki/Luftmotst%C3%A5nd / 

http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(physics)) 
        Fd = Fd/6;                                 %Uppskattat att 

total vindlast tas upp av 6 pelare 

         



 
 

        Fd2 = 0.5*drag*d*Vss^2*max(Aproj);           %Estimerad max-

vindlast (http://sv.wikipedia.org/wiki/Luftmotst%C3%A5nd / 

http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(physics)) 
        Fd2 = Fd2/6;                                 %Uppskattat att 

total vindlast tas upp av 6 pelare 

         
%% Beräkningar 

  
%% Kraftjämvikt sidoriktning (1) 
mtot=24*m1+3*m2+5*m3;           %Total massa för solpaneler + 

solpanelsstativ 
N1N2=mtot*g;                      %Jämvikt Z-riktning 

  
N2=(6*m1*g*(cos(alpha)*Ly*(-1/2+1/2+3/2+5/2))+3*m2*g*Ly+2*m3*g*Ly*(-

0.6875+1+2+2.6875))/(2*Ly);  %N2 ur momentekvation kring 1, klockans 

håll. Total last. 

  
N2m=N2/g/3;                         %Massa som N2 motsvarar (per 

stolpe) 

  
disp(['Vid egenvikt, max-last per stolpe N2: ' num2str(max(N2m)) ' 

kg']) 
disp(['Vid egenvikt+storm, max-last per stolpe N2: ' 

num2str(max(N2m)+Fd/g) ' kg']) 
disp(' ') 

  
N1=N1N2-N2; 

  
%% Euler knäckfall 3 (2) 
Pk=(2.05*pi^2*E*I1)/l1^2;       %Knäckkraft Pk enligt eulerfall 3, 

p198 hållf.bok 
Pkm=Pk/g;                       %Vad knäckkraften motsvarar i kg last 

  
disp(['Vid Euler knäckfall 3, massa för knäckning per stolpe: ' 

num2str(Pkm) ' kg']) 
disp(' ') 

  
%% Nedböjning (3) 
nedb1=(2*m1*g*3.2^2)/(6*E*I)*0.5*((1-0.5^2)*0.5-0.5^3);        

%Nedböjning p.345 
nedb2=(2*m2*g*3.2^2)/(6*E*I)*0.25*((1-0.25^2)*0.75-0.75^3);    

%Nedböjning p.345 
nedb3=Fd*3.2^3/(24*E*I)*(0.5-2*0.5^3+0.5^4);                 

%Nedböjning p.345  
nedb33=Fd2*3.2^3/(24*E*I)*(0.5-2*0.5^3+0.5^4);                 

%Nedböjning p.345  

  
sumnedb=nedb1+nedb2+nedb3; 

  
disp('') 
disp(['Den totala nedböjningen vid vindstilla blir: ' 

num2str((nedb1+nedb2)*100) ' cm medan vid storm så är nedböjningen: ' 

num2str(sumnedb*100) ' cm.']) 
disp(['Den totala nedböjningen vid bris blir: ' 

num2str((nedb1+nedb2+nedb33)*100) ' cm']) 

  
disp(' ') 
disp('Alla dessa belastningsfall bedöms ligga inom rimliga gränser.') 



 
 

Bilaga 5 – Solpanelsstativ 
 
Nedan ses en överblicksbild av stativkonstruktionen. 
 
 

 



 
 

 
Nedan illustreras några av de kritiska områdena I solpanelskonstruktionen. 

 



 
 

I infästningspunkterna i marken ser man skruvfundamenten som erbjuder en 
smidig lösning jämfört med att gjuta fundament. För infästningen i containern 
används med fördel modifierade twistlock.  
 
I samband med skruvfundamenten är solpanelsstativets vinkel ställbar då de 
lodräta pelarna är höj- och sänkbara med samma princip som används på 
byggställningar, att man har en höj- och sänkbar gängad del på 
skruvfundamentet som den lodräta pelaren vilar på.  
 
Vid infästningen av stativet illustreras hur de olika aluminiumprofilerna ser ut, 
och hur de fästs samman.  
 
Nedan ses mer detaljerade illustrationer på hur montering av solpanelsstativet 
går till i de kritiska fästpunkterna. Inspiration för komponenter och 
tillvägagångssättet vid montering har tagits från liknande konstruktioner av 
solpanelsstativ som finns på marknaden. 
 

 



 
 

Nedan ses en komponentlista för hur stora kvantiteter som krävs av varje 
komponent för montering av det föreslagna solpanelsstativet.  

 



 
 

 
 



 
 



 
 

Bilaga 6 – Biomassgenerators underhållskrav 
 
GEK Gasifier underhållslista. (Från relaterad litteratur: “SELECT Integrated 
Project of the Year 2012”) 
 

 
 
 
 
 

 


