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Sammanfattning 

Syftet med examensarbete är att optimera arbetessättet i ett satellitkontor. Satellitkontor 

är en funktion där ett kontor använder sig av en arbetsstyrka belägen på olika geografiska 

orter.  

Examensarbetet utförs genom företagen Semcon och OKG. Semcon i Växjö har sedan 

november 2014 opererat som en förlängning av OKGs konstruktionskontor via en 

satellitkontorsfunktion. Det nyetablerade kontoret har visat sig mycket fördelaktigt för de 

båda parterna.  

För att optimera det nyetablerade satellitkontoret har ett tillvägagångsätt applicerat i tre 

stadier använts.  

Arbetes första del är en nulägesrapport över satellitkontorets funktion i dagsläget. I 

nulägesrapporten beskrivs hela arbetsupplägget utförligt. Nulägesrapporten är framtagen 

ur författarnas egna forskningsresultat. 

För att få en fulländad förståelse om arbete via satellitkontor utförs i arbetes andra del en 

konstruktion. Genom att själva agera konstruktörer i satellitkontoret får författarna en 

fulländad bild av arbetesprocessen som sedan kan komplettera nulägesrapporten. Den 

utvalda konstruktionen är en vattenfylld cistern. Resultatet av konstruktionsarbetet kan 

sedan användas av Semcon och OKG. 

I arbetes slutgiltiga del sammanfattas arbetes resultat, analys, diskussioner och slutsattser. 

Samtliga kapitel innehåller material om både satellitkontoret och konstruktionen. I denna 

del av arbetet ges även rekommendationer för optimeringen av satellitkontoret.  

Examensarbetet resulterar i karläggning av satellitkontorets styrkor och svagheter. 

Flertalet förbättringsförslag läggs fram för satellitkontorets optimering.  
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Summary 

The purpose of this degree project is to optimize the operation in a satellite office. A 

satellite office is a work approach where an office is complemented by a workforce 

located at another geographical location.  

This degree project is carried out through the companies Semcon and OKG. The Semcon 

office in Växjö has since November of 2014 operated as an extension to OKGs 

engineering office throughout a satellite office function. The new established office has 

proven to be beneficial for both partners.  

In order to optimize the satellite office, a procedure divided into three steps has been 

applied. 

The first step was to create a detailed status report over the present satellite office 

functionality. The status report describes the work arrangement between the two 

companies. To create the status report the writers own research results are used.     

In order to obtain a complete understanding of the work processes in the satellite office 

the authors themselves complete an assignment. Through the processes of constructing a 

component the author’s acquire a perfected understanding of the satellite office witch can 

be used to complement the status report if needed. The component chosen to be 

constructed is a water tank. The results of the construction can later be used by Semcon 

and OKG.  

The final step of the project degree contains the results, analysis, discussion and 

conclusions of both the satellite office and the construction. These chapters also contain 

recommendations for optimizations of the satellite office.  

The degree project results in identifying the strengths and weaknesses of the of the 

satellite office. Several suggestions for improvements are presented.  
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Abstract 

Syftet med examensarbete är att optimera arbetessättet i ett satellitkontor. Satellitkontor 

är en funktion där ett kontor använder sig av en arbetsstyrka belägen på olika geografiska 

orter.  

Examensarbete utförs genom en undersökning av satellitkontoret mellan OKG och 

Semcon. Semcons kontor i Växjö opererar i dagsläget som en förläning av OKGs 

konstruktionskontor via satellitkontoret.  

Examensarbete innefattar en nulägesrapport av satellitkontoret, en konstruktion utförd via 

satellitkontoret och analyser, diskussioner samt slutsatser om både satellitkontor och 

konstruktionen.  

Nyckelord 

Processkartläggning, Satellitkontor, Omkonstruktion, Förbättringsarbete.  
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Förord 

För att slutföra utbildningen som maskiningenjör vid Linnéuniversitet ingår detta 

examensarbete som avslutande moment. Under examensarbete är tanken att studenterna 

ska applicera kunskapen de erhållit under sin tid på Linnéuniversitet. Examensarbete blir 

en slutgiltig bekräftelse på att eleverna håller måttet som framtida maskiningenjörer. 

Under höstens 2014 togs kontakt med Semcon i Växjö. Efter flertalet möten framtogs ett 

koncept för examensarbetet. 

Utförandet av examensarbetet har varit en intressant och lärorik process. Arbetet har 

under sin gång visat sig utmanande och krävande i många skeden. Innan arbetes start var 

konceptet med satellitkontor helt främmande för oss. Att konstruera enorma komponeter 

för utomhusmiljö var också något vi aldrig gjort tidigare. Genom undersökning av 

satellitkontoret är vi fått en omfattande lärdom om företagsuppbyggnad, logistik och en 

utvecklad verklighetsbild. Den genomförda konstruktionen har gett oss en stor inblick i 

konsultarbete, konstruktionsarbete enligt standarder och ingenjörsarbete överlag. 

Vi tycker att arbetet har varit brett och omfattande vilket har medfört stor kunskap och 

utveckling för oss som ingenjörer. 

Under arbetes gång har vi fått handledning och hjälp av flertalet personer som vi vill 

passa på att ge ett stort tack till. 

Inledningsvis vill vi tacka vår handledare på Linnéuniversitet Izudin Dugic för god 

handledning och ett fantastiskt tillmötesgående. Izudins omfattande kunskap i 

rapportskrivning och hans vilja att hjälpa sina elever har varit ett enormt stöd.  

Vi vill också utge ett stort tack till vår hanledare och tekniska handledare på Semcon, 

Martin Sköldenklint och Andreas Kvist. Martin och Andreas har varit mycket 

tillmötesgående. Martin har agerat handledare för satellitkontorets administrativa delar. 

Andreas har varit handledare för de tekniska bitarna, framförallt i konstruktionen. De har 

svarat på frågor och hjälpt oss vid behov. Båda har en stor arbetsbelastning på Semcon 

och ändå har det alltid varit tillgängliga för oss. Det är vi mycket tacksamma för.  

Ett tack ges också till Semcons konstruktörer som har varit vänliga och tillmötesgående 

vid frågeställningar och intervjuer. Att arbete i satellitkontoret med er var en trivsam 

upplevelse.  

Tack även till Fredrik Risberg på OKG för ditt tillmötesgående och genomgången av 

OKGs organisation. Det var till stor hjälp för arbetet! 

Ett slutgiltigt tack går till Marie Stampe som har hjälpt oss med de tester, utvärderingar 

och avtal krävda för arbetets utförande. Marie har bland annat hjälp oss med 

tidsbokningar, resor och information vid behov. Tack Marie!
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1. Introduktion 

Detta kapitel innehåller en inledande beskrivning av varför detta examensarbete utförs. 

Kapitlet är indelat i fem underrubriker. Dessa ska ge klarhet i problemet som ger upphov 

till uppdraget samt syftet, målet och avgränsningarna som är uppsatta av författarna. 

1.1 Bakgrund 

Hela världen befinner sig ständigt i en energikris. Levnadsstandarden i olika samhällen 

kan i många fall hänvisas till energiförbrukningen per capita. Arbete för att på säkra och 

miljövänliga sätt utvinna energi till samhället är en ständigt pågående kamp.
1
 

Kärnkraft har alltid varit ett omdiskuterat ämne i Sverige och är det än idag. Utveckla 

eller avveckla? Den första kärnreaktorn i Oskarshamn togs i kommersiellt bruk 1972 och 

den nyaste reaktorn 1985. Bägge reaktorerna har ett stort behov av underhåll och 

renovering för att säkerheten ska vara av högsta klass. Det ständiga underhållsarbetet 

kräver mycket tid och resurser. 
2 

För företag som har mycket arbete att utföra men brist på kompetens kan lösningen vara 

att anlita en konsultfirma istället för att göra nyanställningar. Kärnkraftverket i 

Orskarshamn har en stor mängd underhållningsarbete att utföra men brist på arbetskraft 

som kan utföra arbetet.  Detta har medfört att OKG (Orskarshamns kärnkraftverk) har 

sedan november 2014 anlitat konsultföretaget Semcon.  

Semcon AB är ett globalt teknikutvecklingsföretag. Företaget finns i nio olika länder 

varav den största verksamheten sker i Sverige där de är etablerade på 45 olika platser. 

Semcons konsulter har en bred grad av kompetens, de hjälper sina kunder med bland 

annat produktutveckling, anläggningsutveckling och teknikinformation. Semcons 

uppdrag mot OKG går ut på att hjälpa OKG med konstruktion, beräkning och process av 

anläggningsutrustning.
3
  

Semcons leveransmodeller till kunden kan vara att konsulter är ute hos kunden för att 

hjälpa dem utföra olika uppdrag eller att Semcon tar hem uppdrag som genomförs på 

Semcons kontor. Leveransmodellen till kunden kan även vara en kombination av de två 

där kunden tar fram uppgifter som ska genomföras och därefter både leder och genomför 

Semcon uppgifterna från sitt kontor. Detta sätt att arbeta på kallas för satellitkontor. 
4 

Syftet med att använda satellitkontor är i grund och botten att kunna knyta en kompetent 

och stabil arbetsstyrka till företagets nuvarande arbetslag. Anledningar till att företag vill 

jobba via satellitkontor kan vara att de vill expandera verksamheten till lägre kostander. 

Rekryteringssvårigheter eller lokalbrist är också vanliga anledningar. 
5 

I Semcons arbete för OKG har de båda parterna valt att arbeta med ett satellitkontor. 

Semcons satellitkontor fungerar alltså som en förlängning av OKGs 

konstruktionsavdelning. Eftersom Semcons avdelning i Småland precis startat upp arbete 

med OKG så är satellitkontoret fortfarande i ett tidigt skede där möjlighet för förbättring 

finns. 
4 
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1.2 Problemformulering 

Som konsultfirma är det viktigt att kunderna vet att ständigt jobb utförs för att genomföra 

tilldelade arbetsuppdrag så välgjort och effektivt som möjligt. När ett företag beställer en 

tjänst av en konsultfirma så förväntas ett visst resultat för de pengar som investerats. Det 

ligger i både konsultens och företagets intresse att arbetet utförs och kan redovisas på 

bästa möjliga sätt.
4 

En konsultfirmas största resurs är dess konsulter. Konsulter med hög kompetens är en 

resurs som firman vill utnyttja så effektivt som möjligt. Det är därför viktigt för både 

firman och kunden att konsulternas tid inte går till onödigt eller ineffektivt arbete. 

Problematiken bakom detta är att det kan vara svårt att få klarhet i vart man lägger mest 

tid i en process. För att göra arbetet så effektivt som möjligt är det därför nödvändigt att 

undersöka om någon del av arbetsprocessen tar upp onödig arbetstid.
4
  

Hur information behandlas är ett återkommande problem. Information som inte förs 

vidare eller glöms bort försenar processen kraftigt. Att arbetet förs vidare på ett bra sätt 

från person till person genom hela processen kräver att alla inblandade har förståelse för 

vad som ska göras och när det måste göras.
4
  

Semcon fungerar sedan november 2014 som en förläning av OKGs egna 

konstruktionskontor via en satellitkontorsfunktion. Att optimera arbetet via 

satellitkontoret är en viktig del i genomförandet av arbetsuppgifterna. Optimering av 

satellitkontoret gynnar både Semcon som kan spara sina resurser och kunden (i det här 

fallet OKG) som får ut mer av sin investering.  

1.2.1 Undersökningsfråga 

Hur kan konstruktionsarbete på olika geografiska orter optimeras i ett gemensamt 

satellitkontor? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att effektivisera arbetssättet i satellitkontoret som 

används av Semcon i sitt arbete mot OKG.  

Ett underliggande syfte med arbetet är även att författarna ska konstruera en komponent 

till OKG med hjälp av Semcons satellitkontor. 

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att identifiera och införa en arbetsprocess för optimering av 

satellitkontoret. För att uppnå detta huvudmål så har tre stycken delmål satts upp.  
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1.4.1 Delmål 1 

Första målet är att utföra en nulägesrapport över hur satellitkontoret fungerar i nuläget. I 

denna fas ska även forskning kring satellitkontor i allmänhet utföras där andra funktioner 

ska kartläggas. 

1.4.2 Delmål 2 

Andra målet med arbetet är att författarna själva ska utföra en konstruktion åt OKG under 

handledning av Semcon. Dem ska då utföra processen ifrån grunden för att få en klarare 

bild av hur det är att arbeta som konsult och använda satellitkontoret. Den färdiga 

konstruktionen ska levereras till OKG.  

1.4.3 Delmål 3 

Det tredje delmålet är att författarna efter att ha forskat i satellitkontor och utfört 

processen ska kunna lägga fram förbättringsförslag för satellitkontoret. Dessa 

förbättringsförslag ska kunna appliceras i det nuvarande satellitkontoret för att optimera 

arbetet för företagets konsulter.  

1.5 Avgränsningar 

Denna rapport kommer att utföras via konsultföretaget Semcon och dess kund OKG. 

På grund av att konsultbranschen sträcker sig oerhört brett avgränsas denna rapport till 

arbete för konsultföretag mot kärnkraftverk. Undersökningen kommer att fokuseras på 

satellitkontoret mellan Semcon och OKG.  

Kunden har som krav att arbetet utförs under sekretess. Detta medför att den slutligliga 

rapporten kommer endast Semcon och examinator ha tillgång till. På grund av detta 

kommer författarna tillsammans med Semcon behöva utföra en ytterligare rapport som 

kan publiceras med OKGs och Semcons godkännande.  

Arbete kommer utföras med en strikt deadline. Detta innebär att antalet veckor författarna 

kan lägga på att själva utföra ett konstruktionsuppdrag åt OKG är begränsad. Alltså måste 

ett konstruktionsuppdrag väljas som är rimligt för tidsplanen.  
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1.6 Ordlista 

OKG – Oskarshamnsverkets kraftgrupp 

Satellitkontor – Två eller fler kontor som är belägna på olika orter sammanslagna till ett 

kontor 

PAKT – samling regelverk för Sveriges kärnkraftverk 

TBM – Tekniska bestämmelser för mekaniska anordningar, tillhör PAKT 

KBM – Kvalitetsbestämmelser för mekaniska anordningar, tillhör PAKT 

ODEN – OKGs interna databas 

Issues – Uppdrag i Youtrack 

Workflows – Program i Youtrack 

O1,O2,O3 – OKGs reaktorer nr 1,2 och 3 

Ärendenummer – Nummer för specifikt uppdrag 

Kontosträng – Till de konton fakturering ska ske på OKG 

Åtgärdsplanen – Talar om vad som ska åtgärdas i uppdraget¨ 
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2. Metodologi 

I detta kapitel beskrivs olika metoder, synsätt och angreppsätt för att bedriva forskning. 

Kapitlet inkluderar även tillvägagångsätten som applicerats vid framtagande av 

examensarbetet.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

För att i dagens läge kunna utföra framgångsrik forskning är det nödvändigt ha god 

medvetenhet om de olika vetenskapliga synsätten. Synsätten har vissa likheter och 

olikheter. Människan, vetenskapen, filosofin, världen och vad som anses vara kunskap 

kan tolkas olika. Synsätten som är av intresse vid forskning anses vara de positivistiska 

och det hermeneutiska. Synsätten kan även användas för att kritisera kunskapen som 

framställs.
6
 

2.1.1 Positivism 

Det positivistiska synsättet har sitt ursprung i fysiken och naturvetenskapen. Positivism 

går ut på att generera kunskap som är positiv och utvecklande för mänskligheten med 

fysiken som förebild. I vid bemärkelse är positivism avvisande mot filosofisk spekulation 

och metafysik. 
6,7 

Positivismen är på flera sätt en efterträdare till empirismen. Detta medför att positivismen 

likt empirismen bygger på tanken att vetenskap erhålls via direkta observationer och 

mätningar. Positivistiska vetenskapsfilosofer jobbade under början av 1900-talet med att 

identifiera en gränslinje som skilde sig mellan vetenskap och icke-vetenskap. Exempel på 

icke-vetenskap enligt positivismen är t ex metafysik, religion, etik och politik.
6,7,8 

Försök att identifiera denna gränslinje gjordes genom att utforma 

verifierbarhetsprincipen. Principens tankesätt innebär att varje teoretiskt påstående ska ha 

ett orsak-verkan samband och även kunna översättas till verifierbara observationer.
6 

En viktig tanke för positivismen är enhetlig vetenskap eller tanken att alla vetenskaper 

ska framställas på lika sätt. Ett idealiskt sätt att bygga upp teorier och hypoteser är genom 

matematiska formler.
6 

För en forskare som arbetar på positivistiskt vis är det grundläggande att stå i en yttre 

relation till forskningen. Aspekter som forskarens personliga, politiska, religiösa eller 

känslomässiga läggning ska inte ha någon inverkan i forskningen. Flera forskare ska 

alltså kunna utföra samma forskningsarbete utan att resultatet skiljer sig.
6 

Den ideala vetskapen för positivisterna är fysiken och naturvetenskaperna. Att jobba 

positivistiskt inom beteende eller samhällsvetenskap kan tyckas lite diffust eftersom det 

inte finns någon tydlig linje i verifierbarprincipen.  Vad vissa tolkar som vetenskap inom 

dessa områden kan andra tolka som icke-vetenskap. Däremot är positivismen ett 

alternativ vid forskning eller att förstå praktisk forskningsverksamhet där fysiken och 

naturlagarna är applicerbara.
6
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2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken kan tyckas vara motsatsen till positivismen. Ordet hermeneutik betyder 

ungefär tolkningskonst eller tolkningslära. Hermeneutiken användes på 1600 och 1700-

talet som en metod för att försöka förstå betydelsen av bibliska texter. Under senare tid 

har dock Hermeneutiken utveckalts till att bli en existentiell grundidé till förståelse av den 

mänskliga existensensens grundläggande förutsättningar.
6,8

 

Hermeneutiken baseras på antagandet att en text har skrivits av ett subjekt. För att sedan 

korrekt kunna tolka texten måste författarens subjektiva tillstånd rekonstrueras. För att 

kunna tolka en text korrekt måste alltså hänsyn tas till hur författarens personliga åsikter 

har påverkat texten vid tidpunkten då den skrevs.
6,8 

Hermeneutiken kan även användas till att tolka mer än bara texter. Enskilda handlingar, 

samhällsvanor, materiella produkter, samhällsnormer och kulturella värderingsmönster är 

andra exempel på mänskliga fenomen som kan tolkas av hermeneutiken.
6,8 

I dagens läge används det hermeneutiska förhållningssättet framför allt inom human-, 

kultur- och samhällsvetenskap. En forskare som arbetar hermeneutisks bedriver sin 

forskning subjektivt med sin egen uppfattning som utgångspunkt. Forskarens egna tankar, 

intryck, känslor och kunskap används som verktyg istället för hinder vid bedrivandet av 

forskningen. 
6
 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

Arbetets första steg är en nulägesrapport samt undersökning av företagets nuvarande 

arbetssätt. Mening med detta steg är att kartlägga hela arbetsprocessen. Den insamlade 

informationen till denna del kommer att bygga i stor omfattning på intervjuer, möten och 

subjektiva studier. Den första delen av arbetet kommer således att luta mot en 

hermeneutisks undersökning. Helhetssynen i detta skede kommer att byggas mestadels på 

forskarnas egna intryck och subjektiva studier istället för direkta observationer och 

mätningar. Studien kommer dock inte vara helt hermeneutisks. Om andra forskare i 

samma position utför samma undersökning bör snarlika resultat erhållas.  

Nästa steg i arbetet kommer att innefatta en genomgång av arbetsprocessen. Detta medför 

att en konstruktion ska genomföras för att sedan levereras. Detta arbete kommer att 

utföras enligt positivismen. Arbetet kommer i denna fas baseras på mätbara uppgifter och 

kommer utföras genom fysikaliska och matematiska beräkningar. I denna process 

resultatet vara samma oberoende på forskaren som utför arbetet.  

I arbetets sista skede är målet att forskarna utifrån resultatet från tidigare forskning ska 

kunna lägga fram förslag om förbättring till arbetesprocessen. Undersökningar som 

förbättringsförslag kommer att baseras på kommer vara enligt det positivistiska 

förhållningsättet. Undersökningarna kommer omfatta alternativa metoder och 

programvaror som kan optimera t ex arbetstiden för konstruktörerna.  

Undersökningarna på de aspekter som behöver förbättras bygger till viss del på 

utlåtanden från den berörda arbetsgruppen. Arbetsgruppen subjektiva tankar kring vad 

som behöver förbättras kan komma till att vara grunden i förbättringsförslagen. På så sätt 

kommer även de hermeneutiska förhållningsättet in i arbetes slutskede. 
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Sammanfattningsvis kommer både de hermeneutiska och positivistiska förhållningssätten 

att appliceras i rapportern. Basen i arbetet kommer att vara ur en positivistisk synpunkt. 

Detta motiveras med att om samma forskning hade bedrivits av andra forskare skulle 

slutresultatet med stor sannolikhet vara snarlikt. Forskarnas egna tankar, intryck och 

känslor kommer inte att ses som verktyg vid utförandet av arbetet, men de kommer inte 

att uteslutas helt. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Att kunna relatera vetenskap och teori till varandra är en grundläggande uppgift i 

forskningsarbete. Konsten att skildra teori och vetenskap är ett centralt problem i allt 

vetenskapligt arbete. Att i forskningsprocessen kunna uppfatta relationen mellan teori och 

empirisk data är av stor betydelse. Induktion, Deduktion och Abduktion är tre alternativa 

tillvägagångssätt som kan appliceras för att relatera teori och vetenskap.
6,9

 

2.2.1 Induktion 

Ett induktivit tillvägagångssätt innebär att forskaren inleder arbetet med en 

informationsinsamling om forskningsobjektet. Forskningen ska följa upptäckandets väg, 

vilket innebär tidigare etablerade teorier ska inte i förväg kunna förankra utredningen.
6 

Via ett induktivt arbete är teorin en produkt av forskningen. Alltså erhålls teorin genom 

observationer och undersökningar. Grundläggande för det induktiva angreppsättet är 

alltså att dra generaliserbara slutsatser av observationer och iakttagelser.
10 

Riskerna med denna typ av angreppsätt blir således att forskaren inte fullt förstår 

räckvidden av teorin. Det induktiva angreppsättet baseras på ett empiriskt underlag som 

är representativt för en situation, tid eller människogrupp. Att inte utgå från tidigare teori 

medför inte ett helt objektivt arbete. Vid induktion kommer forskarens personliga 

föreställningar och idéer påverka de teorier som genereras.
6
 

2.2.2 Deduktion 

Ett deduktivt angreppssätt karakteriseras genom att generella principer och befintliga 

teorier används för att härleda de hypoteser som sedan empiriskt ska testas i forskningen. 

En deduktiv forskning ska bedrivas i bevisandes väg. Deduktion representerar den mer 

allmänna synen på teori-forskning relationen.
6,10 

Tvärtemot induktionen så blir observationerna och undersökningar produkten av teorin. 

Deduktionsprocessen grundtanke är att med hjälp av logiskt resonemang, grundsatser 

eller analytiska påståenden kunna formulera teorierna. Således ska en logisk struktur 

mellan vad som ska förklaras och förklaringen skapas. Ett deduktivt arbete följer ofta en 

tydligare arbetsprocess än induktivt arbete.
8,10

 
 

Ett exempel på deduktivt arbete kan vara att börja med att identifiera befintliga baserade 

teorier. Utifrån dessa teorier skapas sedan en hypotes. Därefter följer en datainsamling 

om forskningsområdet som i sin tur genererar ett resultat. Resultatet bekräftar eller 

avvisar hypotesen som kan medföra en revidering av teorin och en slutsats.
10
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En risk med deduktiv forskning är om forskningen redan utgår från befintliga teorier kan 

nya relevanta observationer riskeras att inte bli utforskade. Deduktion bidrar dock med att 

den bedrivna forskningen blir mindre subjektiv. Eftersom utgångspunkten ligger i 

befintlig teori kommer detta bidra till ett objektivare angreppsätt.
6
  

2.2.3 Abduktion 

Ett abduktivt sätt att relatera teori och empiri kan förefalla som en kombination av 

induktiva och deduktiva arbetsätten. Abduktionens arbetssätt börjar med att från enskilda 

fall formulera en preliminär teori. På denna teori börjar en hypotes växa fram som sedan 

testas på nya fall. Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan på så vis utvecklas till att 

bli mer allmän.
6,11

 

Abduktion är alltså ett vetenskapligt angreppsett där en teori eller hypotes från observerad 

data testas på nya fall. Hypotesen kan sedan bekräfta eller avfärda den preliminära teorin 

tills forskningen anländer till den mest sannolika tolkningen av observerat 

forskningsobjekt.
6,11

 

En risk med abduktivt arbete är om forskaren väljer studieobjekt från tidigare erfarenhet 

och därigenom utesluter alternativa tolkningar. Om forskningen inte bedrivs vidsynt nog 

finns risken att den hypotetiska teorin bekräftas i den deduktiva fasen av abduktionen.
6 

2.2.4 Val av vetenskapligt angreppssätt 

I arbetes första fas kommer en övergripande nulägesrapport formuleras för att kartlägga 

den nuvarande arbetsprocessen. Denna del av arbetet baseras på informationsinsamling 

utan underliggande teorier. Arbetet i detta skede baseras på egna observationer och 

undersökningar.  

Den grundläggande informationsinsamlingen som genererar nulägesrapporten kommer 

sedan att testats vid utförandet av en konstruktion. I konstruktionsarbete genomgår 

forskarna den arbetsprocess som beskrivs i nulägesrapporten. Detta kan liknas med att 

den framtagna teorin testas för att sedan kunna utveckla arbetesprocessen i arbetets 

slutfas.  

Det vetenskapliga angrepsätt som bäst beskriver denna process är abduktionen. Detta 

motiveras med att inledningsvis bedrivs forskning från ett enskilt fall som beskriver 

arbetsprocessen. Denna arbetesprocess ska sedan utföras för att i arbetes sista skede 

kunna hitta förbättringar i processen.  

Arbetet börjar alltså i en induktiv utredning som sedan övergå till en deduktiv 

prövningsprocess. Detta för att konstatera att de tidigare observationerna som gjorts i 

arbetets första fas är korrekta. När detta är genomfört ska arbetesprocessens alternativ till 

förbättring ses över. Att blanda induktivt och deduktivt arbetssätt på detta vis är typiskt 

för abduktionen vilket blir valet av det vetenskaliga angreppsättet.  
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2.3 Forskningsmetod 

Samla in data och analysera den insamlade informationen kan göras på olika sätt. Två 

forskningsmetoder som används för att behandla data vid en vetenskaplig undersökning 

är kvalitativ och kvantitativ metod. Nödvändigtvis måste inte en metod användas igenom 

hela arbetet utan det kan visa sig lämpligt att kombinera metoderna.
10

 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Forskningsområdet ska behandlas på ett sådant sätt att det går att mäta och resultaten kan 

presenteras i siffror.
 
Statistiken som erhålls av metoden används för att analysera, 

behandla och framställa data. Resultaten som fastställs genom kvantitativ metod ska 

hållas så generella som möjligt. Med detta menas att om en grupp människor undersöks 

så generalliseras resultaten och kan jämföras med fler än den undersökta gruppen. 

Undersökningen utförs alltså genom ”stickprov”. I figur 1 visas den kvantitativa 

forskningsprocessen enligt Bryman.A.
6,8

 

 

Figur 1. Den kvantitativa forskningsprocessen enligt (Bryman, A. 2011 S.163) 
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2.3.2 Kvalitativ metod 

Avsikten med Kvalitativ metod är att få en annan samt djupare kunskap än vad som 

erhållits av kvantitativ metod. Kvalitativa metoden har dock ingen enhetlig struktur, en 

stor variation av vetenskapliga synsätt förekommer. I synsätten applicerar forskare olika 

varianter av kvalitativ metod.
6
 

Kvalitativa metoden baserar på arbete med intervjuer, observationer eller textmaterial 

som exempelvis böcker, anteckningar samt artiklar. Genom kontinuerliga analyser av den 

insamlade data underlättas undersökningen, nya synsätt och idéer på hur processen ska 

fortlöpa kan erhållas av dessa analyser. Figur 2 visar en översikt av de viktigaste stegen i 

kvalitativ forksning.
6
 

 

Figur 2. En översikt över de viktigaste stegen i kvalitativ forskning (Bryman, A. 2011 

S.390) 

2.3.3 Vår forskningsmetod 

Undersökningen i första steget baseras på kvalitativa metoder för att få en inblick i 

nuläget på företaget. Intervjuer med personal och ansvariga genomförs för att få en insyn 

i deras uppfattning av hur nuläget ser ut och vad som kan vara grunden till att problem 

uppstår. Kartläggning av den nuvarande processen genomförs genom intervjuer och 

subjektiva observationer för att få en klar verklighetsbild. 

Andra steget grundas på kvantitativ metod då matematiska uträkningar och mätningar 

genomförs för att erhålla en konstruktion som uppfyller satta krav samt specifikationer.  
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För arbetets slutskede så förekommer en kombination av kvalitativa samt kvantitativa 

metoder för att uppnå ett mätbart resultat samt en subjektiv slutsats. 

2.4 Datainsamling 

En mängd olika tekniker för att samla information kan tillämpas, ingen metod kan klassas 

som sämre än någon annan. Det essentiella är att tekniken ger oss information som 

besvarar våra frågeställningar. Valet av teknik baseras på vilken som frambringar bäst 

svar på frågeställningen i förhållande till de resurserna som tillgås.
6
 

2.4.1 Observation 

Observationer kan delas in i två kategorier, Slumpmässiga och vetenskapliga. 

Slumpmässiga observationer skapas utifrån egna erfarenheter, behov och förväntningar. 

Slumpmässiga observationer förekommer främst i vår vardag för att erhålla information 

om vår omgivning. Vetenskapliga observationer får inte vara slumpmässiga utan måste 

uppfylla de krav som ställs på vetenskaplig teknik. Krav som ställs är således att 

observationen måste vara systematiskt planerad och informationen som erhålls måste 

systematiskt registreras. Vetenskapliga observationer kan vidare delas in i två kategorier, 

strukturerad och ostrukturerad observation.
6 

Strukturerad observation erhålls då man i förväg tagit fram ett observationsschema vilket 

belyser vad som ska observeras såsom beteenden och skeenden. I observationsschemat 

kan man sedan schematiskt pricka av när varje beteende/skeende inträffar. Observationer 

av ostrukturerad karaktär används ofta för att kring ett specifikt problemområde samla in 

så mycket information som möjligt. För att kunna erhålla så stor mängd information 

registrerar observatören endast nyckelord. Efter avslutad observationsperiod är det av 

essentiellt att observatören skriver ner en komplett skildring av sina observationer.
6 

Observationer är enligt Kylén(2004) den mest grundläggande metod som ger en 

beskrivning av vad som pågår just nu.  

2.4.2 Frågeformulär 

I kategorin frågeformulär ingår både intervjuer och enkäter, bägge är tekniker för 

informationsinsamling som baseras på frågor. Bägge teknikerna är beroende av 

individens villighet att medverka och svara på frågorna. Det är viktigt att förtydliga i 

vilken omfattning individens bidrag kommer att användas. Intervjuer är personliga och 

sker oftast mellan fyra ögon, intervjuer kan även utföras via telefon. En enkät kan 

förekomma i flera former så som pappersform och på internet. Enkäter kan rikta sig till 

enskilda personer eller en grupp.
12,6

 

Vid informationsinsamling via frågor gäller det att ta hänsyn till två aspekter, frågornas 

grad av standardisering och strukturering. Graden av standardisering baseras på mängden 

ansvar som intervjuaren får gällande frågornas formulering och ordning. Låg grad av 

standardisering eller ingen alls används för att formulera frågorna och anpassa i vilken 

ordning de ställs efter individen som intervjuas.  Graden av strukturering betecknas av 

vilken omfattning intervjupersonen är fri att tolka frågorna baserat på egna uppfattningar 

och erfarenheter. Graden av struktur styr alltså svarsutrymmet som intervjupersonen ges, 
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låg grad ger personen större tolknings potential och därigenom också fler 

svarsmöjligheter.  Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller 

låg grad av standardisering och strukturering visas i figur 3.
 6

 

Figur 3. Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad 

av standardisering och strukturering (Patel, R. Davidson, B. 2011, sid. 76). 

2.4.3 Dokument 

Kännetecknen för dokument är information som nedtecknats eller tryckts. Dokument 

förekommer i olika former såsom, register, officiella handlingar, litteratur, information 

från internet, bild och ljud. Vid användande av dokument för att besvara frågeställningar 

kräver fastställning av dokumentens validitet. Dokumentation som används för ge svar på 

frågeställningar med avseende på individens upplevelser av någon händelse eller 

förhållande, skildras på ett sådant sätt att det beskriver individens verkliga upplevelse så 

sanningsenligt som möjligt. Ett ständigt kritiskt förhållningssätt till dokument är av hög 

importens för att korrekt kunna bedöma om fakta eller upplevelser är sannolika.
6 

2.4.4 Primär och sekundärdata 

Primärdata härstammar ifrån den källa som var med under något händelseförlopp, 

undersökning eller dylikt. Sekundärdata är vad en källa återberättar utifrån vad andra 

redogjort.
12

 

2.4.5 Val av datainsamlings metod 

Under nulägesundersökningen samlas information in genom intervjuer, dokument samt 

observationer. Inledningsvis ska intervjuer genomföras med bestämda frågor för att få in 

inblick i anställdas uppfattning av nuläget. Vidare erhålls information genom 

observationer och dokument. Observationerna genomförs vetenskapligt där tidsmätningar 
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och arbetsmomenten noterades. Forskarna strävar efter att främst använda sig av 

primärdata där ingen redigering av andra källor förekommit. Om primärdata inte är 

tillgänglig eller användbar kan sekundärdata förekomma.  

2.5 Sanningskriterium 

Metoden som väljs för insamling av information måste kritiskt granskas för att kunna 

fastställa hur tillförlitlig och giltig den framtagna informationen är. För att bedriva ett 

godtagbart forskningsarbete måste det tydligt framgå att informationen har både god 

validitet och reliabilitet. Validiteten verifierar att forskarna undersöker det de avser att 

undersöka. Reliabiliteten verifierar att tillförlitligheten på informationen är acceptabel. 

Om rapportens validitet och reabilitet inte håller måttet har den bedrivna forskningen 

inget vetenskapligt värde.
6,13,14

   

2.5.1 Validitet 

Avsikten med validitet är att forskaren mäter eller undersöker de forskaren har för avsikt 

att mäta eller undersöka. Valditet betraktas som precisionen i frågor som ställs, den 

insamlande informationen och förklaringarna som presenteras. Forskningens giltighet är 

på sett och vis ett slags mått på kvalitén i data och förklaringar och den tillit som finns i 

att forskningen överensstämmer med det som är sanning och verklighet.  

Anspråk på validitet innebär att data, analyser och undersökningar som är framtagna 

genom forskningen är förankrade i sådant som är relevant, autentiskt och verkligt. Tanken 

är att valideten ska försäkra läsaren om att forskningen inte är baserad på bristfällig data, 

felaktiga tolkningar eller irrelevanta undersökningar.
13,15 

2.5.1.1 Exempel på validitet 

Validitet kan tyckas vara ett avancerat begrepp, därför följer ett exempel för att 

förtydliga. 

Vad som kännetecknar ett djurs intelligens är i stor grad ett allmänt begrepp, det. Det är 

relativit lätt att känneteckna om ett djur är intelligent eller inte. Intelligens är däremot 

inget som kan plockas fram för mätning utan de måste definieras på annat vis. För att 

göra detta kan ett instrument eller en mätmetod utformas för att mäta intelligensen. Det är 

av stor betydelse att detta instrument mäter de som är avsett att mäta, i detta fall 

intelligensen hos djur. Alltså måste mätinstrumentet ha en god validitet för att anses 

acceptabelt.
13

 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan beskrivas som ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt eller 

mätinstrument ger samma resultat vid olika tillfällen, utan att ändra på omständigheterna. 

En god reliabilitet erhålls om metoderna för datainsamlingen är stabila och inte 

förvränger forskningsresultaten.  I forskningsprocessen ska resultaten inte variera 

beroende på vid vilket tillfälle forskningen utförs eller vilken forskare som utför den.  Det 

är av stor vikt att forskningsmetoderna bidrar till att erhålla resultat som är tillförlitliga.
15
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Forskare bör i all form av forskning vara observanta på reliabiliteten hos mätningarna. Att 

mäta reliabiliteten hos observationer via mätinstrument är inte komplicerat. Däremot är 

det svårare när reliabiliteten i undersökningar är baserade på forskarens egna 

observationer och intervjuer. I dessa fall går det inte erhålla något specifikt mått på 

reliabiliteten.
6,14

 

Det finns risk att forskarens omdöme påverkar resultatet vid intervjuer och observationer 

vilket kan medföra bedömningsfel. Forskare som använder sig av t ex frågeformulär vid 

intervjuer har skapat sitt egna verktyg for undersökningen. Forskning utövad med egna 

mätverktyg rikserar att mista reliabiliteten. För att öka reliabiliteten vid dessa 

omständigheter rekommenderas att utföra undersökningen med två eller flera 

observatörer. Överensstämmelsen i de olika registeringarna av svar eller resultat bildar då 

ett reliabilitetsmått som kallas ”interbedömarreliabilitet”.
6,14

 

2.5.3 Vårt förhållningssätt till sanningskriterium 

Att den bedriva forskningen utförs med god validitet och reliabilitet är av stor vikt för 

arbete. Trots att forskning bedrivs med stor medvetenhet om vikten av dessa aspekter 

finns risken för eventuella felkällor. Felkällor kan uppkomma ifall informationen som 

samlats in är inkorrekt eller av fel anlag. Eventuella felkällor kan ge upphov till 

ogiltighet, opålitlighet eller felaktiga resultat och slutsatser.  

I de intervjuer och observationer som utförts är alltid båda forskarna medverkande. Detta 

bidrar med att reliabiliteten i dessa undersökningar ökar eftersom risken för feltolkningar 

minskar. Reliabiliteten i insamlad data ökas även genom att flera personser har deltagit i 

intervjuerna och observationerna. Eftersom flera personer studeras blir risken för 

misstolkningar och subjektiva åsikter mindre.  

För att eliminera minnesfel i observationerna och intervjuerna har sammanställande 

dokumentation utförts i direkt förbindelse med utförandet. Under intervjuerna har en 

agerat intervjuare och den andra som observatör. Både intervjuare och observatör har vid 

intervjuerna tagit egna anteckningar oberoende av varandra. Reliabilitet i intervjuerna kan 

således noga kontrolleras med hjälp av interbedömmarreliabiliteten.  

För att understryka arbetets validitet har klara avgränsningar och mål använts. En 

kontinuerlig dialog mellan handledare och forskare har används för att fastställa att det 

arbete som utförs är av rätt karaktär. Genom att skapa en hypotes innan starten av 

datainsamlandet har validiteten stärkts då en klarare uppfattning av vad som är relevant 

skapades. 

De använda källorna och litteraturen som har använts har noga granskats. Litteraturen och 

källorna är därför av både hög reliabilitet och validitet. Användingen av flertal olika 

källor och litterära verk bidrar till både ökad reliabilitet och validitet då risken för 

felkällor minskar.  
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2.6 Sammanfattning av metodologin 

Examensarbetes vetenskapliga synsätt kommer både att innefatta de hermeneutisks och 

positivistiskta synsätten. De olika synsätten appliceras i olika delar av arbetet.  

Forskningen kommer att vara mest inriktad på ett positivistiskt perspektiv men de 

hermeneutiska kommer att finnas med där det anses vara lämpligare.  

Det vetenskapliga angreppssättet är typiskt abduktivt. Arbete kommer innehålla en 

”blandning” av både induktion och deduktion enligt ett arbetsätt som är utmärkanade 

abduktivt. Arbetet kommer att börja i en induktiv utredning som sedan går över till en 

deduktiv prövningsprocess.  

Den valda forskningsmetoden är både kvalitativ och kvantitativ. Nulägesrapportens samt 

första delarna av arbetes genomförande kan beskrivas med den kvalitativa metoden. 

Konstruktionen som ska genomföras kommer däremot att bearbetas med en kvantitativ 

metod och slutskedet av arbetet kommer att innefatta båda.  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras utvald teori som används i utformandet av examensarbetet.  

3.1 Arbete med satellitkontor 

Ett satellit kontor fungerar som en förläning av ett befintligt kontor på en annan ort. 

Tanken är att två eller flera kontor ska samverka som ett sammanslaget kontor fastän de 

är belägna på olika geografiska orter.
4
 

Differensen mellan huvudkontoret och satellitkontoret ska helst vara så liten som möjligt. 

Viktig för arbete med satellitkontor är använda rätt informationsteknik. Förutsättningen 

att lika arbete kan utföras oavsett kontorets lokalisering är grundläggande. Tekniken blir 

särskilt viktig då hela satellitkontorets verksamhet bygger på den.
5
  

Satellitkontor upprättas inte enbart mellan konsultföretag och kund, utan kan även 

användas som en intern lösning. Ett företag som exempelvis önskar utnyttja arbetskraft 

från ett eget kontor beläget på annan ort kan dra nytta av satellitkontorsfunktionen. 

Istället för att företaget förflyttar sin personal kan en gynnsam lösning för både företag 

och anställda vara en satellitkontorsfunktion.
5
 

Användning av den nyaste tekniken är inte ett krav för ett välfungerande satellitkontor. 

Det viktigaste är att tekniken på pålitlig och användarvänlig. Om informationsutbytet 

mellan de olika parterna är komplicerat kan konsekvenserna bli ineffektivt arbetet och 

onödiga kostnader. 
5
 

I avhandlingen ”Moberg, Anna. 1997. Närhet och distans: Studier av 

kommunikationsmönster i satellitkontor och flexibla kontor” Har författaren genomfört 

studier på tre olika företag som upprättat arbete med satellitkontor. Studierna visade att 

arbetet med satellitkontor medförde en ökning i produktivitet med upp till 30 %, Lägre 

sjukfrånvaro, mer motiverad personal och lägre personal omsättning. Dessa faktorer 

bidrar till lägre nyanställningskostnader och billigare lokalhyror.
5
  

Personalen i studierna upplevde arbetet med satellitkontoret som fritt och baserat på eget 

ansvar. De upplevde även att arbetet blev mer varierande, vilket uppfattades som 

positivit.
5 

Studien påvisade vissa nackdelar med satellitkontor. Avståndet mellan kontoren kan 

medföra problematik vid uppgifter som postsotering, kundbesök eller företagsmöten. Den 

största nackdelen är beroendet av tekniken. Vid ett tekniskt avbrott är det lätt att arbetet 

stannar helt då hela satellitkontoret är beroende av den tekniska dataöverföringen.
5 

I studien behandlas tre specifika fall i stockholmstrakten under 90-talet.  Sen dess har 

tekniken utvecklats. Således ser datasystemen som används idag annorlunda ut. Däremot 

behandlar studien intressanta synpunkter på arbete via satellitkontor som är applicerbara 

än idag.  
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3.2 Kokvattensreaktorer (BWR) 

OKGs tre reaktorer är kokvattensreaktorer, även kallade för BWR (boiling water reactor). 

Principen på hur kokvattensreaktorer fungerar beskrivs med hjälp av figur 4.
3

  

Figur 4. Principen för kokvattensreaktorer.
16

 

 

1. I reaktorhärden klyvs uranbränslet vilket orsakar att stor mängd värmeenergi 

frigörs. Detta medför att vattnet i reaktortanken börjar koka.  Uranatomer klyvs 

genom uppnåendet av ”kritiskt massa” vilket innebär ett överskott av neutroner. 

Efter fissionen som klyvningen även kallas, frigörs åter igen neutronerna. 

Resultatet blir en kedjereaktion då de frigjorda neutronerna tas upp av andra 

uranatomer.16,17,18 

För att kontrollera Fissionen i reaktortanken och motverka härdsmälta används 

dels vattnet som bromselement men även styrstavarna som uranet förvaras i. 

Styrstavarna innehåller bor som absorberar neutroner. Därigenom minskar 

mängden neutroner som tas upp av uranatomerna. På så vis kan kärnreaktionen 

inne i reaktortanken hållas under kontroll.16,17,18 

2. Värmeenergin som frigörs av uranet kokar vattnet vilket medför att vattenånga 

bildas.16 

3. Vattenångan leds vidare till turbinen. Vattenångans höga tryck får turbinen att 

rotera.16 

4. Generatorn som är kopplad till turbinen via en axel alstrar elektriciteten.  

5. Vattenången som varit i turbinen kyls ner med hjälp av havsvatten via 

kondensorn. Havsvattnet som används för att kyla ner ångan kan släppas tillbaka 

ut i havet under förutsättningen att det aldrig varit i direkt kontakt med ångan.16 

6. Vattnet pumpas åter igen in i reaktortanken för att kyla ner reaktorhärden och 

påbörja processen på nytt.16  
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3.3 Att arbeta med kärnkraft 

Arbete med kärnkraft i Sverige är en strikt process. I dagens läge är kärnkraftverk i stor 

omfattning säkerhetsmässigt välutvecklat. Risken för större katastrofer hålls minimal. 

Säkerhet är en av de absolut viktigaste faktorerna vid kärnkraft. Om något skulle gå fel 

kan effekterna bli förödande.
4 

3.3.1 Arbete med kärnkraft i allmänhet 

En komponent eller konstruktion som har för avseende att bli installerad i ett 

kärnkraftverk framställs ur en haverisynpunkt. Konstruktionen ska alltså efter ett 

anläggningshaveri fortfarande fungera i så stor utsträckning som möjligt. Alla 

leverantörprodukter som används ska vara väldokumenterad med tillhörande 

materialintyg. Inget får lämnas åt slumpen.
19 

Fredrik Risberg gruppchef för mekanisk konstruktion på OKG nämnde under en intervju 

följande citat för tankegången vid konstruktion vid kärnkraft. 

”Det går inte att tänkta på allt men genom att tänka på så mycket som möjligt blir 

eventuella problem lättare att hantera” 
19 

Alla material och metoder är inte applicera i arbete med kärnkraft på grund av 

strålningen. Exempel teflon som är ett utmärkt material för tätningar i vanliga fall kan 

inte användas på kärnkraftverk på grund av dess negativa påverkan av strålning.
19 

3.3.2 Regler och förhållningssätt 

I handlingen ”SOU 1996:73. Miljödepartementet. Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet, 

Volym 1 – En granskning” Står följande:  

”Kärntekniklagen och kärnteknikförordningen anger allmänna skyldigheter för den som 

bedriver kärnteknisk verksamhet. Det grundläggande syftet med dessa bestämmelser är 

att upprätthålla säkerheten vid kärnteknisk verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser 

som i princip lägger hela ansvaret för säkerheten på den som har tillstånd att bedriva 

verksamheten. En statlig myndighet, i praktiken SKI, utövar tillsyn.”
20 

Ansvaret för bedrivandet av kärnkraftverksamhet ligger alltså i kärnkraftverken själva. 

Således är det av högsta prioritet att kärnkraftverk i Sverige ser till att alla regler och 

tillämpade förhållningsätt följs. Allt arbete måste följa krav och standarder satta av olika 

myndigheter. Olika reglemente som ska följas kan tillexempel vara satta av 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverkets Konstruktion av processystem, 

Bygg och stålbyggnads standard enl. Eurocode samt eventuellt egna regelverk från 

kärnkraftverket för konstruktion och kvalitet. Det är av avgörande för anläggnigen att 

konstruktörerna följer de reglementen som används. 4,21,22,23 

Kärnkraftverk bör placeras avskilt från almänheten. Detta inte enbart på grund av risken 

för härdsmältor och andra katastrofer utan också för de biprodukter i from av partiklar 

och strålning som kärnkraftverk avger kan vara störande för levande organismer. En 

säkerhetszon på 1.6km av obefolkat område bör finnas runt om kärnkraftverket.
1
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3.3.3 Risker med kärnkraft 

En av de värsta katastrofer som kan hända i samband med kärnkraft är en härdsmälta. 

Orsaken som kan utlösa en härdsmälta är om obalans mellan värmeutveckling och 

kylning skapas. Oblansen kan orsaka att bränslestavarna överhettas vilken i sin tur gör att 

härden smälter. Två faktorer som kan utlösa en härdsmälta är en effektutveckling 

(kedjereaktionen) som går överstyr eller otillräcklig kylning.
24

  

Det finns ett fåtal fall där kärnkraftverk världen över har havererat. Ett par av de mest 

kända olyckshändelserna följer undertill.  

3.3.3.1 Fukushima, Japan 

11 mars 2011 skedde en härdsmälta i Fukushima, Japan. Olyckans orsak var en 

jordbävning följt av en tsunami som slog ut anläggningens nödkylnings system vilket 

medförde att härden blev överhettad och smälte. Som följd av härdsmältan tvingades 

befolkningen evakuera ett område inom ett avstånd på ca 20km runt anläggningen vilket 

berörde uppemot 200 000 människor. På grund av att radioaktiviteten rapporterades 

uppträdde inga allvarliga sjukdomsfall som följd till olyckan.
25 

3.3.3.2 Harrisburg, USA 

Harrisburgolyckan 1979 startade på grund av felaktigt stängda ventiler i reaktorn. 

Upphovet var öppnandet av en nödventil vilket medförde en tryckminskning av 

primärkretsens vatten. Förlusten av vatten utlöste en säkerhetsventil vars uppgift var att 

behålla vattennivån i reaktorhärden. Resultatet blev en otillräcklig kylning samt allvarliga 

skador av reaktorhärden. Kärnkraftverket utgav en liten mängd strålning. 

Strålningsmängden ansågs vara så liten att hälsorisker uteslöts.
26,27

 

3.3.3.3 Tjernobyl, Ukraina 

Tjernobyl 1986 är en av de mest kända kärnkraftsrelaterade olyckshändelserna. Reaktor 4 

i Tjernobyls kärnkraftverk överhettades. Följden blev att den exploderade. Tjernobyls 

reaktor var dock inte en BWR reaktor, utan en RBMK (Högtrycksreaktor av kanaltyp) 

reaktor. Följderna blev förödande, 32 anställda dog på plats. Utsläppen medförde många 

fler dödsfall samt stor ökning av cancerfall.
24,27

 

3.4 Underhållsarbete 

Behovet av underhåll kan uppkomma av flera olika faktorer. Faktorer som slitage på 

komponenter eller system, tidsbaserat underhåll vilket innebär att komponenternas 

beräknade livslängd har utgått eller moderniserade underhåll där mer effektiva lösningar 

finns.
28
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Underhåll som utförs systematiskt och med kvalitet bidrar till lång livstid hos 

utrustningen. Driftsäkerhet betecknar en produkt eller ett systems kapacitet att leverera 

resultat av god kvalitet trots störningar och fel. Driftsäkerheten styrs av två faktorer, 

systemet i sig och underhållsfunktionen. Underhållsfunktionen beskriver hur snabbt ett fel 

kan återgärdas. Figur 5 beskriver begrepp inom driftsäkerhetstekniken. 
29

 

Figur 5. Begrepp inom driftsäkerhetstekniken, Karl-Edward Johansson, Driftsäkerhet och 

underhåll. S.11 

Tekniska systemets förmåga att uppfylla kraven på driftsäkerhet styrs av två faktorer, 

funktionssäkerhet och underhållsmässighet. Båda måste tas i åtanke vid konstruktion och 

planläggning av ny utrustning.
29 

Ett systems eller en produkts förmåga att fungera utan störningar kallas 

funktionssäkerhet. Funktionssäkerhet mäts genom en mängd olika aspekter såsom, 

medeltid mellan fel, medellivslängd, felbenägenhet, medelfelbenägenhet och 

funktionssanolikhet. Merparten av aspekterna har matematiska samband så att ett verkligt 

mätetal kan erhållas.
27,29
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Underhållsmässighet beskriver en produkts utformning för att förenkla underhåll samt 

avhjälpa driftstörningar och är direkt relaterat till driftsäkerheten. Underhållsmässighet 

kan delas upp enligt figur 6.
29

 

 

Figur 6. Uppdelning av begreppet underhållsmässighet. Karl-Edward Johansson, 

Driftsäkerhet och underhåll. S.26 

För ett hållbart underhållssystem krävs det att flera delmoment involveras så som 

planering, utförande, undersökning och lärande. I planeringen bedöms först omfattningen 

av underhållet för att sedan bestämma när underhållet ska ske, sist införskaffas resurserna 

nödvändiga för arbetet. Nästa moment är utförandet, vilket varierar helt beroende på 

vilken slutsats som drogs i planeringen. Olika utförande är således, avhjälpande 

underhåll, förebyggande underhåll, tillståndsövervakning, modifiering, byte av 

utrustning. Efter utförandet är det essentiellt att undersöka och fastställa orsakerna och 

sammanställa förslag till åtgärd. Upprepande underhållsarbete erhåller en stabil 

underhållsprocess genom inlärning.
29
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Underhållssäkerhet enligt svenska standarden SEN 441 05 05: 

”Egenskap hos underhållsorganisation att under angivna betingelser tillhandahålla 

resurser som erfordras för korret underhåll av enhet” 

Underhållssystem kan förekomma i både ett manuellt eller datorbaserat tillstånd. För att 

uppnå ett lyckat datorbaserat system bör först ett manuellt system använts då information 

måste erhållas innan en datorisering genomförs.
29 

3.4.1 Underhåll av kärnkraftverk 

För att upprätthålla säkerheten vid kärnkraftverk är det av största vikt att underhåll, 

inspektioner och övervakning utförs med hög kvalitet. Underhållsprogram för 

kärnkraftverk ska täcka både förebyggande och avhjälpande underhåll, både 

administrativt och tekniskt. I underhållsarbetet ingår service, renovering, reperation och 

utbyte av komponenter samt en variation av tester, kalibrering och inspektioner. 

Merparten av underhållet sker då kärnkraftverket är ur bruk. Dock finns det underhåll 

som behöver planeras och utföras under tiden verket är aktivt.
30 

3.4.1.1 Typer av underhåll 

Underhåll delas in i två separata typer av underhåll, förebyggande och återgärdande.
30

  

Förebyggande underhåll baseras på periodiskt, förebådande och planerat underhåll. Detta 

för att behålla anläggningen i bruk och förhindra haveri. Periodiskt underhåll innefattar 

all typ av underhållsarbete t.ex. kalibrering, inspektioner, renovering eller byte av 

komponent. Förebådande underhåll består av övervakning och tillstånds bedömning av 

systemet för att förutse när ett haveri kan inträffa. Planerat underhåll utförs som ett 

resultat av periodiskt och förebådande underhåll då risken för haveri bedöms hög eller en 

komponent är skadad.
30 

Återgärdande underhåll är reperationer, renovering eller byte av bristande komponent för 

att återställa funktionen i systemet.
30 

För att inte behöva göra onödiga driftstopp så är det nödvändigt att systematiskt utvärdera 

vad för underhåll som ska genomföras och när det ska göras. Genom 

tillståndsövervakning av systemet kan man se vart onödigt underhållsarbete och sviktande 

komponenter uppstår på grund av bristande underhåll.
30

  

3.5 Konsult mot kärnkraftverk 

Enligt internationella säkerhetsföreskrifter för kärnkraftverk, är det tillåtet att överlåta 

delar av underhållsarbetet till utomståenden under kontrollerade former eftersom verket 

fortfarande har fullt ansvar för arbetet. Verket måste själva ha upprättat ett fungerande 

system för underhåll och övervakning samt sköta all administration, dokumentering och 

gransking. Inhyrd arbetskraft ska uppnå samma krav som ställs på anställda av verket, 

såsom utbildning om kärnkraft, strålningstest och krisutbildning. Inhyrdpersonal ska vara 

medvetna om deras ansvar att inte äventyra säkerheten och att utfört arbete uppnår krav 

och regelverk.
30 
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3.6 Outsourcing 

Outsourcing står för betalning till utomstående person eller företag för att utföra ett arbete 

som annars kunde gjorts internt. Vanlig outsourcing handlar om att något arbete inte kan 

utföras internt eller att det finns fördelar med att inte utföra arbetet internt.
 
Generellt kan 

man urskilja tre olika typer av outsourcing. Externalisering av befintliga aktiviteter, som 

inköp och relation.
31,32,33

 
 

Externalisering betyder att en aktivitet säljs ut, t ex tillverkningen av en produkt. Detta 

medför att verksamheten i företaget reduceras. Figur 7 beskriver outsourcing som 

externalisering av verksamhet.  

 

Figur 7. Outsourcing som externalisering av verksamhet.
33

 

Outsourcing i form av inköp betyder att för att ett företag ska kunna tillgodose sitt behov 

kan externa varor eller tjänster behövas. Figur 8 beskriver outsourcing som inköp. 

 

Figur 8. Outsourcing som inköp.
33

 

Tredje synsättet menar att en extern leverantör utför ett arbete mot betalning. Detta 

medför att arbetet tidigare ska ha varit internt och att en arbetsrelation upprättats mellan 

parterna. Figur 9 beskriver outsourcing som relation. 

 

Figur 9. Outsourcing som relation.
33
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Motsatsen till outsourcing är insourcing och betyder att organisationen köper tillbaka det 

som tidigare outsourcats. 

Huruvida outsourcing genomförs kategoriseras efter vart/till vem outsourcingen går. 

Offshoring betyder att en tjänst eller arbete flyttas till en leverantör i ett lågkostnadsland. 

Nearshoring är aktiviteter som outsourcas till närliggande lågkostnadsländer. Onshoring 

innebär outsourcing av aktiviteter i samma land.34
 

3.6.1 Externa aktörer 

Det finns en mängd olika aktörer att anlita vid outsourcing. Alla har sina för och 

nackdelar. Konsulter, outsourcingföretag, kontrakt arbetare etc. Att välja rätt aktör är 

essentiellt för att kunna uppnå bästa resultat. T.ex. konsulter bidrar till expertis inom ett 

visst område och kan ge en ny inblick i företaget. Outsourcingföretag ger god pålitlighet 

och stabilitet, bidrar ofta till bred kompetens.
32 

3.6.2 Fördelar med outsourcing 

Genom outsourcing kan driftkostnader och kapitalinvesteringar minskas och ett större 

fokus kan läggas på kärnverksamheten, vilket medför ökad flexibilitet, svarsförmåga och 

kundnöjdhet.
32

  

3.6.3 Nackdelar med outsourcing 

Outsourcing medför också risker så som tappad kontroll, kunskap går förlorad, kostnader 

kan öka, tjänster försämras. Vid outsourcing av stora delar är det viktigt att förstå att 

riskprofilen förändras. Generellt krävs ett mer disciplinerat och organiserat arbete med 

den externa delen än företagets egna interna avdelningar.
32

  

3.7 Val av material 

Generellt är valet av material baserat på designen men emellanåt är det tvärtom, en ny 

produkt eller utvecklingen av en befintlig föreslår val av ett annat material om möjligt. 

Det finns över 120,000 olika sorters material, standardasering försöker sänka antalet men 

upptäckter av nya material utökar ständigt urvalet. För att kunna välja rätt material 

behövs därför ett systematsikt system vars steg enkelt kan följas. I början av processen är 

urvalet stort och alla material måste övervägas, när krav och kriterier formats då kan en 

lista av material som uppfyller dessa erhållas
35

.  

Valet av material kan inte endast baseras på vilken process som används för att forma, 

svetsa, ytbehandla, även kostnaden för materialet och kostnaden för utformningen samt 

materialets inverkan på naturen måste tas i åtanke.
35
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3.7.1 Material egenskaper 

Material delas in i familjer, klasser, underklasser och medlemmar baserat på dess 

egenskaper.  

Figur 10. Material och dess egenskaper.
 
Materials selection in mechanical design, 

Michael F.Ashby
 

 Det finns fyra huvudsteg i hur rätt material erhålls, translation, screening, ranking och 

supporting information. Stegen kan liknas vid att hitta rätt individ för ett jobb. Först 

analyseras jobbet och de krav och egenskaper som krävs av kandidaten erhålls. Detta 

kallas för translation. Vissa av kraven kan vara ett måste så som t.ex. körkort. Vilket 

resulterar att individer som inte kan utföra jobbet elimineras ifrån urvalet, screening. Ett 

alternativ är istället att lyfta fram vilka egenskaper som individerna kommer bli bedömda 

utifrån, ranking. Till sist utförs intervjuer on informations samling om topp kandidaterna 

för att få en djupare förståelse för vilka kvalitéer de besitter, supporting information
35 
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Figur 11. De fyra stegen mot materialval. Materials selection in mechanical design, 

Michael F.Ashby
 

 3.7.1.1 Translation 

Steget Translation talar om vilka design kraven på en komponent är samt vad den ska 

åstadkomma. 

Hur en komponent utformas och hur ett lämpligt material väljs baseras på de funktioner 

eller krav komponenten har, att klara laster, behålla tryck eller leda värme etc. Detta 

uppnås subjektivt genom begränsningar t.ex. att komponenten måste klara en viss last 

utan brott eller att en särskild dimensionering ska uppnås. Det ställs också krav på vad 

som ska prioriteras i komponenten, om den ska vara billig, lätt, säker eller någon 

kombination av dessa önskemål. De val som designern själv får göra är så kallade fria 

variabler vilket innefattar det som inte tidigare bestäms av krav och funktioner för 

komponenten. Funktion, begränsningar och fira variabler är det som definierar 

kriterierna för val av material.
35 

3.7.1.2 Screening 

Objektivt val av material kräver att alla material övervägs till dess att de blivit bevisade 

som otillräckliga. I steget screening utesluts de material som inte alls uppfyller de krav 

som ställs på komponenten. Screening ger de material som kan uppfylla kraven.
35 
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3.7.1.3 Ranking 

För att kunna rangordna de materialen som uppfyller kraven behövs prioriterande 

egenskaper erhållas. Vilket gör det möjligt att plocka ut de material som uppfyller de 

prioriterande egenskaperna bäst. För att sedan rangordna dem i en lisa med möjliga val. 

Ranking ger de material som uppfyller kraven bäst.
35 

3.7.1.4 Supporting information 

Genom föregående steg har en lista av rangordnade material som uppfyller kraven 

erhållits. För att ytterligare stärka beslutet av material val görs ytterligare undersökning 

av de material högst i rangordningen, dess svagheter, rykte och styrka. Detta ger valet av 

material en hög validitet.
35 
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4. Genomförande 

Nedan ges beskrivning på hur kartläggandet av nulägesprocessen ska genomföras. 

För att kunna ge förslag på förbättringar i satelliten genomfördes intervjuer med de 

anställda, företagsbesök och sist ett eget utförande av tilldelat uppdrag. Detta för att 

kartlägga arbetsprocessen och hitta dess svagheter, styrkor. 

4.1 Hypotes 

I inledningen av arbetet ska en hypotes av hur arbetesprocessen ser ut i nuläget utfärdas. 

Detta görs för att författarna själva ska skapa sig en bild av hur processen fungerar. 

Hypotesen presenteras i bilaga 17. 

4.2 Intervjuer 

Intervjuerna som presenteras i Bilaga 1, vars syfte är att ge en inblick i hur de anställda på 

satellitkontoret upplever sin arbetsprocess och vad som kan förbättras. 

Intervjuerna utformades med låg grad av struktur för att ge den intervjuade personen 

friheten att uttrycka sig som den vill. För att fastställa reabiliteten på intervjuerna ställs ett 

par kontrollfrågor, detta för att säkerhetsställa att den intervjuande personens svar är av 

relevans, t.ex. hur länge personen i fråga har jobbat på Semcon och i satelliten. I 

intervjuerna som utförs är bägge författarna medverkande. Detta bidrar med att 

reliabiliteten i dessa undersökningar ökar eftersom risken för feltolkningar minskar. 

Reliabiliteten i intervjuerna ökas även genom att flera personer har deltagit i intervjuerna. 

Eftersom flera personer studeras blir risken för misstolkningar och subjektiva åsikter 

mindre. 

Vidare frågor som ställs är riktade direkt mot arbetsprocessen och hur den är utformad. 

Genom dessa frågor kan en uppfattning av de anställdas synpunkter och åsikter erhållas. 

Resultatet av intervjuerna ska sedan sammanställas och utvärderas för att få fram de 

synpunkter som de anställda har gemensamt. Även frågor gällande vad de anställda 

tycker kan förbättras kommer ställas, detta för att ge de anställda en chans att påverka 

arbetets utgång. 

4.3 Företagsbesök 

Besök på företaget blir en naturlig del av genomförandet då både intervjuer och vidare 

arbete sker på plats. Att få uppleva arbetsmiljön ger en bra inblick i hur processen 

fungerar. Genom observationer av hur de anställda arbetar på kontoret kan en uppfattning 

om vart i processen problem uppstår och vad som är orsaken.  
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4.4 Eget utförande 

Eftersom en kartläggning av nuvarande process ska genomföras bestående av 

konstruktionsarbete, togs beslutet att själva anta ett uppdrag och genomföra det. Detta för 

att få uppleva de problem och utmaningar som de anställda ställs inför och arbeta på 

samma sätt som de gör. 

Uppdraget ska utföras på Semcons kontor då arbete mot OKG sker under sekretess, detta 

också för att få tillgång till Semcons datorer och programvaror samt hjälp av teknisk 

handledare. Uppdraget är tänkt att ta tre till fyra veckor att genomföra. Utförandet ska ske 

efter de krav och standarder som satts av OKG gällande konstruktioner. Processen startas 

genom insamling av data och studie av standarder samt konstruktionsteknik. När rätt 

underlag erhållits, påbörjas beräkningarna för att kunna dimensionera konstruktionen 

efter de laster som den ska hålla för. Vid färdigställd dimensionering kan ritningar skapas, 

både 3D och 2D ritningar. Dessa ska ge en illustration av den tänkta konstruktionen för 

att visa hur färdig konstruktion kan se ut. Uppdraget är omfattande och på den tid som 

står till förfogande kommer inte alla aspekter i konstruktionen täckas, vilket medför att 

konstruktionen inte kommer att bli komplett utan endast ett grundläggande förslag för 

vidare arbete. 

När uppdraget väl är färdigställt ska processen analyseras och diskuteras, detta för att 

hitta vart flaskhalsarna i processen befinner sig och hur dessa kan återgärdas. Genom att 

personliga erfarenheter ifrån processen har erhållits kan egna åsikter skapas om hur 

processen kan ändras.  

Under arbetet med uppdraget ska även programvaran Youtrack undersökas, Youtrack 

används redan och har rekommenderats av handledaren att titta noggrannare på och se om 

användningsområdet kan utvidgas. Undersökningen av Youtrack görs för att se om denna 

programvara kan underlätta uppdrags distribuering, tid registrering och färdigställandet 

av uppdrag.  

4.5 Genomförande av tilldelat uppdrag 

För att erhålla bästa möjliga förståelse av arbetsprocessen hos Semcon togs beslutet att 

genomföra en konstruktion via satellitkontoret. Genom ett möte med handledarna från 

Semcon togs beslutet att detaljen som ska konstrueras är en cistern innehållande 

avjoniserat vatten. Valet baserades på maskinteknisk relevans för konstruktionen. 

Cisternen kräver omfattande beräkning och dimensionering för godtagbara resultat.  

Cistern står i utomhusmiljö med en storlek på 12 meter i diameter och 9 meter hög. 

Lagringskapaciteten på cisternen uppgår till 108000 liter. Den massiva konstruktionen 

medför att överdimensionering och externa laster blir riskabla påverkningsfaktorer. 

Minsta överdimensionering kan ge inverkan på flera ton material.  

Genomförandet av konstruktionen sker via Semcons satellitkontor i Växjö. Under 

konstruktionen ges tillgång till standarder, dokument och programvaror som används i 

arbetsprocessen. Vid behov finns även teknisk handledare på Semcons kontor att tillgå. 

Handleraren samt övriga konstruktörer på Semcon finns till förfogande genom hela 

konstruktionsprocessen för att säkerställa att standarder och OKGs leveransnivå 

upprätthålls.  
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4.5.1 Avgränsningar i konstruktionen 

Konstruktion genomförs som ett delprojekt i examensarbetet. Således utfördes 

konstruktionen under ett pressat tidsschema. Målet med konstruktionen utformas inte till 

att framställa en modell färdig för installation på anläggningen. För att inom tidsramen 

kunna utföra uppgiften utformades målen till att undersöka grundkonstruktionen för en 

moderniserad cistern efter dagens standarder. 

Konstruktionen kommer gå ut på att konstruera cisternen utifrån nytt material och dagens 

standarder. Faktorer som sammanfogning, uppbyggnad eller externa detaljer som t ex 

stegar, stödringar, anslutningar eller räcken utesluts från grundkonstruktionen. 

Moteveringen till att dessa kan uteslutas är för att de inte har någon större effekt på 

grundkonstruktionen. 

Sammanfogningen av komponenterna antas inte ha någon avsevärd inverkan på 

konstruktionen. Anslutningar som t ex röranslutningar försvagar konstruktionen lokalt. 

Vid anslutningar kan därför en lokal förstärkning användas för att inte påverka resterande 

konstruktion.  

Externa detaljer genererar i princip ingen till minimal lastpåverkan på konstruktionen och 

kan därför också uteslutas i grundkonstruktionen.    
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5. Empiri/nulägesrapport 

Inkluderat i detta kapitel är företagsbeskrivningar av företagen som forskningen är utförd 

i samband med. I kapitlet finns en beskrivning över hur satellitkontoret och 

arbetsprocessen mellan företagen ser ut i nuläget. En verklighetsbeskrivning av tidigare 

utformad hypotes finns även i kapitlet. Verklighetsbeskrivningen kommer att besvara 

samma frågeställningar som hypotesen. Frågorna besvaras dock efter att en utförlig 

datainsamling av nulägets arbetsprocess ägt rum.  

5.1 Företagsbeskrivning av Semcon AB 

Semcon grundades år 1980 i Västerås och namnet är en förkortning av Scandinavian 

Engineering and Marketing Consultants. Huvudkontoret ligger däremot inte i Västerås, 

det är istället beläget i Göteborg.  I nuläget har Semcon över 3000 anställda. Semcon är 

ett konsultföretag med bred kompetens inom de flesta industrier och tekniska företag. 

Visionen är att vara en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation.  

Semcon har över 30års erfarenhet inom branscher som fordonsindustri, telekom, energi 

och övrig utvecklingsintensiv industri.
 
I de olika branscherna hjälper Semcon företag att 

utveckla nya attraktiva produkter. Detta kan ske genom både enskilda uppdrag och större 

projekt där team sätts ihop för att komma på förbättringar för hela 

produktutvecklingskedjan. 
 

Inom fordonsbranschen är Semcon aktiva i forskningsvärlden. Forskningen görs bland 

annat på framtida elsystem och lättvikt. Resultaten av forskning kan vid vissa tillfällen 

även appliceras i andra branscher. Genom forskningen vill man stärka kontakterna med 

högskolor samt fakulteter för att öka möjligheterna till rekrytering. 

5.1.2 Semcon i Växjö 

Semcon har kontor på 24 orter i Sverige. Satellitkontoret mellan Semcon och OKG är 

upprättat i Växjö. Växjökontoret har valt att specialiserat sig på att leverera bred kunskap 

inom Mekanik, El, Automation, Produktionsteknik, Produktionsutveckling, 

Projektledning och Teknikinformation till kunden.  Semconkontoret i Växjö är i nuläget 

aktiva inom branscher som Energi och anläggning, Tunga fordon, Infrastruktur, 

Tillverkning och Medical. 

Kontoret i Växjö tillhör Semcons avdelning ”ESN Sweden South” där även kontoren i 

Linköping, Jönköping, Orskarshamn, Karlskrona, Kristianstad och Lund ingår. I Småland 

har de båda kontoren Växjö och Orskarshamn en stark anknytning till varandra. Semcon i 

Småland har totalt 38 personer anställda, 29 i Växjö och 9 i Orskarshamn. 

  



  Offentlig version 

32 

 

5.2 Företagsbeskrivning OKG 

OKG AB är beläget cirka tre mil norr om Oskarshamn. OKG har tre kärnkraftsreaktorer 

som heter Oskarshamnsverket 1,2 och 3. För att förenkla kallas de i dagligt tal istället for 

O1, O2 och O3. Byggnaden av OKG påbörjades år 1966. O1 invigdes 1972, samtidigt var 

O2 redan under konstruktion. Driftstarten av O2 ägde rum 1974 och den nyaste reaktorn 

O3 togs i bruk 1985. 

I dagsläget producerar OKG i normaldrift ungefär 10 % av Sveriges elförbrukning. Detta 

gör OKG till en av de större leverantörerna i det nordiska elförsörjningsnätet. Med sina 

890 anställda är OKG bland de största arbetsgivarna i Kalmar län.  

OKG har sedan 1993 varit ett dotterbolag till E.ON Sverige som äger 54.5% av 

verksamheten. De resterande 45,5% ägs av Fortum. OKG producerar el till delägarna i 

relation till ägarandelarna. 

Beläget nära OKG finns Clab som är det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle. 

Här lagras kärnbränslet från samtliga svenska reaktorer. Clab ägs av SKB (Svensk 

Kärnbränslehantering AB). Kärnbränslet lagras 30m under jorden i stora vattenbassänger 

som kyler ner avfallet åtta meter under vattenytan. Clab har en mottagningskapacitet på 

300 ton uran per år. En svensk kärnkraftreaktor förburkar ungefär 15-25 ton uran per år. 

Utförandet av flertalet projekt för att modernisera OKG har ägt rum under dess operativa 

år. Mellan åren 1993-1995 skedde en omfattande renovering av O1 som kallades projekt 

Fenix. Projekt Fenix blev oerhört uppmärksammat av omvärlden eftersom det var första 

gången arbeten utfördes inne i en reaktortank som var i drift. Under 2002 genomfördes 

ytterligare renovering av O1 i form av nytt säkerhetskoncept och styrsystem. Även 

ombyggnation av kontrollrummet, nytt reaktorskyddsystem och en ny turbin blev 

installerat. Den nya turbinen medförde en verkningsgradförbättring på 22MW. 

O2 är i dagsläget verksam i ett stort moderniseringsprojekt som sammanlagt beräknades 

att uppskattningsvis ta 10 år att genomföra. Projektet är i sitt slutskede då det planeras att 

bli klart under 2015. Moderniseringen ska bland annat medföra att anläggningens effekt 

höjs.
 

1989 genomfördes en effekthöjning av O3 som höjde O3s masseffekt till 1200 MW. 

Under 2012 genomfördes ännu ett effekthöjningsprojekt vilket medförde en effekthöjning 

på O3 till 1450 MW. Idag är O3 världens största kokvattenreaktor. 

Utöver de olika renoveringsprojekt som OKG antar sig, krävs omfattande 

underhållningsarbete för att hålla OKG i ett operationellt och säkert skick. Detta arbete 

sker kontinuerligt året runt och är en viktig del i OKGs verksamhet. 

5.3 Kartläggning av Semcons medverkande i OKGs organisation 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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5.4 Tillämpade programvaror 

En grund i satellitkontoret är att informationsöveringen mellan Semcon och OKG sker 

problemfritt. För att säkerhetsställa att inga problem uppkommer använder Semcon 

samma programvaror som OKGs konstruktionskontor.  

Tanken är att Semcon ska operera som en förlängning av OKGs egna 

konstruktionskontor. Kontor som internt använder flera programvaror rikserar att blir 

osammanhängande och ineffektivt. Formaten och modellerna som överlämnas av Semcon 

måste vara kompatibla med OKGs konstruktions och beräkningsprogram. 

5.4.1 Youtrack 

Youtrack är ett ärendehanteringsystem och projekthanteringsprogram. I Youtrack kan 

olika uppdrag läggas upp som issues, de olika uppdragen kategorieras efter vad som gav 

upphov till uppdraget t.ex. om det förekommer ett problem i befintligt system som måste 

återgärdas eller om en helt ny uppgift uppkommit. Personen som för in uppdraget i 

Youtrack kan då bifoga nödvändiga dokument och data som behövs för genomförandet 

av uppdraget. När uppdraget väl är inlagt kan administratören i sin tur tilldela behöriga 

användare uppdraget som då får tillgång till den information gällande uppdraget som 

delats. Under arbetets gång kan sedan användarna diskutera med varandra och lägga upp 

del uppdrag(sub issues) relaterade till det ursprungliga uppdraget. Genom hela 

arbetsprocessen så registreras mängden tid som lagts på uppdraget. Vilket gör det möjligt 

att på ett enkelt sätt redovisa hur mycket och på vad tiden lagts. I Bilaga 2 ges en kort 

beskrivning av funktioner i Youtrack. 

5.4.2 Pro engineer wildfire 4.0 

För att skapa 3D-modeller och ritningar använder OKG Pro/ENGINEER wildfire 4.0. 

Programvaran är ett 3D-CAD program som lanserades 2008. Nyare versioner av CAD-

programmet finns idag på marknaden. Att uppdatera eller byta programvaror är en 

komplicerad process för ett företag i OKGs storlek. 

5.4.3 Ansys 

Ansys är programvaran som används för FMEA analys. Simulering i Ansys möjliggör en 

trygg förutsägelse för komponeters beteende verkligheten. Vid användning av Ansys kan 

således eventuella brister i konstruktionen upptäckas innan tillverkning. Ansys kan bidra 

till en säker och konstandeffektiv konstruktionsprocess. 

5.4.4 Caepipe 

Caepipe är ett verktyg som används vid rörberäkning. Vid eventull konstruktion med 

rörsystem effektiviserar Caepipe konstruktionsprocessen. Caepipe utför stressanalyser av 

statisk och dynamiska rörledningssystem. Caepipe bidrar till kostnadseffektivare, 

snabbare och bättre arbete vid rörkonstruktioner.  
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5.4.5 Smartplant Isometric 

Smartplant Isometeric är ett 2D baserat parameter rörkonstruktionsprogram som även 

används vid rekonstruktionsarbete.  Programvaran används främst för skissning av 

rörledningssystem. 

5.5 Kartläggning av Semcons arbete mot OKG 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

5.5.1 Upphov till satellitkontoret 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

5.5.2 Förutsättningar för satellitkontor mot OKG 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

5.5.3 Semcons arbetsuppgifter 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

5.5.4 Utförandeprocess mellan Semcon & OKG 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

5.5.5 Semcons interna arbetsflöde 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

5.5.6 Semcons arbetsförhållanden 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

5.5.7 Semcons arbete mot Youtrack 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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5.6 Komponenttillverkning och leverantörer 

Semcons arbetesuppgifter sträcker sig till att konstruera ev. lägga fram förslag till 

installationskomponenter. Allt ansvar för beställning och framtagning av komponenter 

ligger hos OKG. Arbetsuppdrag som genomförts av Semcon och genomgått granskningen 

skickas till en montageledare på OKG. Det ligger i montageledarens ansvar att 

komponenten tas fram eller beställs. 

Tillverkning av komponenter sker på OKGs anläggning. På OKG finns fullutrustade 

verkstäder med god kapacitet för komponenttillverkning. Att komponenter tillverkas 

internt på OKG har flertalet fördelar. OKG får full kontroll över dokumentation, 

materialintyg och upprätthållande av regelverk utan omständiga diskussioner med 

leverantörer.  

I regel använder OKG förutbestämda leverantörer där tidigare samarbete ägt rum. 

Fördelen är att leverantörerna känner till kraven OKG ställer. Användning av nya 

leverantörer kan ge upphov till problem. OKG ställer hårda krav på att detaljer är 

väldokumenterade med tillhörande materialintyg. Nya leverantörer underskattar lätt 

importensen och omfattningen av krävda komponentdokumentationen.  

5.7 Applicerade Regelverk 

Sveriges kärnkraftverk har tillsammans satt ihop ett regelverk som gäller för samtliga. 

Detta gemensamma dokument kallas PAKT och innehåller specifikationer och 

bestämmelser för hur underhåll och nykonstruktioner ska utföras och vilka krav som ska 

uppfyllas. PAKT hänvisar vidare till Europastandarder för vissa moment.  

5.8 Verklighetsbeskrivning av hypotes 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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6. Resultat cistern 

Den genomförda konstruktionen är en cistern som innehåller avjoniserat vatten. Cisternen 

är 12 meter i diameter och 9 meter hög vilket medför en lagringskapacitet av 108000 liter 

vatten. På grund av att Semcon i dagsläget jobbar enbart med underhållsuppdrag har 

beslutet att behålla konceptet på den befintliga cisternen tagits. 

Den befintliga cisternen är i dagsläget tillverkad i kolstål med gummering på insidan för 

att klara korrosion. Valet att byta kolstål och gummering till enbart rostfritt stål gjordes 

med anvisning av handledare på Semcon. Beräkningsunderlag för materialbyte och att 

konstruktionen uppfyller dagens standarder är nödvändigt för utbyte av den befintliga 

cisternen.  

Alla uträkningar sker enligt Europastandarder samt PAKT. Konstruktionen av cisternen 

sker på Semcons satellitkontor i Växjö. Cisternen består av 5 olika komponenter, 

takplåtar, takbalkar, kronring, skal, och botten.  Komponenterna beräknas enskilt med 

hänsyn till inverkan de olika komponenterna har på varandra. Innan uträkning av 

komponenterna krävs uträkningar av de yttre laster och påverkningar som cisternen 

utsätts för.  

 

Figur 15, cisternens utformning. 
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6.1 Resultat yttre krafter 

Enligt standard ”SS-EN:14015-2005(7.1)” ska cisternen för utomhusbruk kunna motstå 

laster och påfrestningar inkluderat i kapitel 6.1. Flertalet av lasterna kan uteslutas då de 

inte är applicerabara i den angivna konstruktionen. Vissa av lasterna kan även uteslutas 

på grund av minimal risk och inverkan. Även om cisternens hållfasthet är av högsta 

prioritet är extrem överdimensionering inte optimalt.  

6.1.1 Belastning från vätskan 

Belastning från vätskan är belastningen av det medium cisternen innehåller. I detta fall 

blir det belastningen från det avjoniserade vattnet på cisternens skal. Vätsketrycket är 

enbart beroende av höjden av cisternen. Med hänsyn till vätskebelastning är det 

fördelaktigt att konstruera med lägre höjd och större diameter. Belastningen från vätskan 

är inkluderat i uträkningarna för cisternens skal.  

6.1.2 Interna trycklaster 

Interna trycklaster är laster från eventuellt övertryck skapat i tanken. Cisternen är inte 

utsatt för något internt tryck utöver vätsketrycket. Interna trycklaster kan således uteslutas 

i vidare beräkning.  

6.1.3 Termisk inducerad last 

Vid förvaring av medium som hålls på en hög temperatur måste den termiskt inducerade 

lasten tas under konsideration. Vid cisterner vars medium understiger 100°C kan den 

termiska lasten försummas. Den termiskt inducerade lasten utesluts från vidare beräkning.  

6.1.4 Egenvikt 

Egenvikt är belastningen från komponenten eller konstruktionens vikt. Egenvikt från den 

beräknade komponeten samt egenviktens inverkan av ytterligare komponenter är 

inkluderade i samtliga beräkningar.  

6.1.5 Isolerings laster 

Isolerande material har likt egenviktsfallen en viktlast som verkar på konstruktionen. 

Cisternen har inget isolerande material utan innehåller radiatorer för att hålla mediet på en 

önskvärd temperatur. Laster från isolering kan uteslutas. 

6.1.6 Nyttolaster 

Nyttolaster i detta fall är de laster som tillfälligt uppkommer vid specialfall. Vid 

exempelvis reparation eller inspektion av taket uppkommer nyttolaster från mäniskor på 

taket samt eventuellt utrustning som används vid reparationer. Nyttolasternas inverkan är 

uträknat i bilaga 5 och är inkluderade i samtliga uträkningar.  
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6.1.7 Koncentrerade nyttolaster 

Koncentrerade nyttolaster är i princip identiskt med nyttolaster. Skillnaden är att 

koncentrerade nyttolaster är koncentrerade punktlaster. Koncentrerade nyttolaster och 

nyttolaster behandlas tillsammans. De koncentrerade nyttolasterna är inkluderade i bilaga 

5. 

6.1.8 Snö laster 

Vid klimat där kraftigt snöfall kan förväntas är det nödvändigt att inräkna lasten från snön 

som ligger på byggnaden. Vikten av snön är beroende av många olika faktorerer som t ex 

drivor, temperatur och snömängd. Uträkningen av snölasten finns i bilaga 3. Snölasten är 

den största lasten som verkar på byggnaden och har därför stor inverkan på resultatet.  

6.1.9 Regn laster 

Regnlaster har befintlig inverkan på takkonstruktioner av fritt rörliga slag. Cisternens tak 

är fast förankrat i konstruktionen vilket medför att regnlaster utesluts.  

6.1.10 Vind laster 

Kraftig vind är en globalt verkande faktor på utomhus konstruktioner. Det är av stor 

betydelse att cistern inte ger vika för kraftiga vindar. Faktorer som omgivning, landskap 

och geografisk plats har stor inverkan på hur stora vindlasterna blir. Vindlaster är 

framtagna i bilaga 4. Vindlasterna är en verkande faktor på hela konstruktionen och tas 

till hänsyn i alla beräkningar av komponenterna. 

6.1.11 Seismiska laster 

Seismiska laster är laster som förekommer av biologisk själ. Ett exempel på en seismisk 

last är påfrestningar från jordbävningar. Risken att seismiska laster förekommer som 

bidrar med signifikant inverkan på cistern är extremt liten. Via hänvisning av 

tekniskhandledare på Semcon har de seismiska lasterna uteslutits för att inte påvisa 

onödig överdimensionering.  

6.1.12 Laster från anslutna rörledningar och ytterligare anslutningar 

Laster från anslutningar till cisternen har lokal inverkan på hållfastheten. En anslutning av 

t ex en rörledning bidrar till en svagare konstruktion. Eftersom anslutningar inte tas under 

hänsyn i detta projekt har de under handledning av teknisk handledare på Semcon valt att 

uteslutas. Detta beslut motiveras med att lokal förstärkning gör att anslutningar i ett 

senare skede kan enkelt appliceras utan påverkningar av resterande konstruktion. 
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6.1.13 Grund laster 

Om cisternen placeras på ojämn eller oberäknelig mark kan det uppkomma laster ifrån 

konstruktionens grund. Dessa grundlaster är inte applicerbara i fallet med cisternen då 

den står på stabil och förutsägbart underlag. Grundlaster utesluts från beräkningarna.  

6.1.14 Nödfalls laster 

Nödfallslaster är laster eller påverkningar som behöver tas under hänsyn i extrema fall. 

Nödfallslaster kan t ex vara explosioner eller brand. Risker för brand och explosion finns 

alltid. Däremot ska cisternen inte dimensioneras för att motstå dessa på grund av den lilla 

risken att förhållandena uppkommer. Cisternens innehållande medium är även en 

bidragande faktor till den minskade risken för uppkomster av nödlaster då vatten anses 

vara ett riskfritt medium. Nödfallslaster uteslut från vidare beräkningar.  
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6.2 Resultat snölaster 

I tabell 1 redovisas resultaten för beräknade snölaster. 

Tabell 1, resulterande snölaster. 

Resulterande snölaster 4.2kN/m
2
 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 3. 

6.3 Resultat vindlast 

I tabell 2 redovisas resultaten för beräknade vindlaster. 

Tabell 2, resulterande vindlaster. 

Utbred vindlast 1.506kN/m
2
 

Total vindlast cistern 249.6kN 

Total vindlast på taket 86.9kN 

Total vindlast på skalet 162.7kN 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 4. 

6.4 Resultat nyttolaster 

I tabell 3 redovisas resultaten för beräknade nyttolaster. 

Tabell 3, resulterande nyttolaster. 

Resulterande nyttolast 1 kN/m
2
 

Resulterande koncentrerad nyttolast 1.5kN 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 5. 
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6.5 Resultat takplåt 

Figur 16 visar takplåtens utformning. 

 

Figur 16, takplåtens utformning. 

 

I tabell 4 redovisas resultaten för beräknade takplåtar. 

Tabell 4, resultat takplåt. 

Materialval Varmvalsad plåt, austenitiskt stål, grad 

1.4404 

Plåtens tjocklek 3mm 

Materialets flytgräns 220MPa 

Spänning plåten utsätts för 71MPa 

Säkerhetsfaktor för dimensionerad plåt 3.1 

Vikt för en plåt 111.12kg 

Total vikt för alla plåtar 2778kg 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 6. 
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6.6 Resultat balk 

Figur 17 visar balkens utformning.

 

Figur 17, utformning balk. 

I tabell 5 redovisas resultaten för beräknade balkar. 

Tabell 5, resultat balk.  

Materialval Varmvalsat, austenitiskt stål, grad 

1.4404 

Val av balk HEA-100 profil 

Materialets flytgräns 220MPa 

Spänning balken utsätts för 108MPa 

Säkerhetsfaktor för vald balk 2 

Vikt för en balk 89.5kg 

Total vikt för alla balkar 2237kg 

Verkande böjmoment på kronringen 4.8kNm 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 7. 
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6.7 Resultat kronring 

Figur 18 visar kronringens utformning. 

 

 

Figur 18, urformning kronring. 

I tabell 6 redovisas resultaten för beräknad kronring. 

Tabell 6, resultat kronring. 

Materialval Varmvalsat, austenitiskt stål, grad 

1.4404 

Materialets flytgräns 220MPa 

Spänning kronringsplattan utsätts för 187MPa 

Säkerhetsfaktor för en kronringsplatta 1.17 

Tjocklek för materialet 8mm 

Knäcklast för stagcirkeln 1200x10
6
kN 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 8. 
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6.8 Resultat egenvikt av kronring 

I tabell 7 redovisas resultaten för beräknad vikt av kronringen. 

Tabell 7, resultat kronringens vikt. 

Vikt för hela kronringen 250kg 

Vikt för en kronringsplatta 114kg 

Vikt för mittstaget 22kg 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 8 och bilaga 9. 
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6.9 Resultat cistern skal 

Figur 19 visar skalets utformning. 

 

Figur 19, utformning skal. 

 

I tabell 8 redovisas resultaten för beräknat skal av cisternen.  

Tabell 8, resultat skal. 

Materialval Varmvalsat, austenitiskt stål, grad 

1.4404 

Materialtes flytgräns 220MPa 

Spänning skalet utsätts för 128MPa 

Säkerhetsfaktor 1.72 

Tjocklek för skalet 4mm 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 10. 
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6.10 Resultat bottenplatta 

Figur 20 visar bottenplattans utformning. 

 

 

 

Figur 20, utformning bottenplatta. 

 

I tabell 9 redovisas resultaten för beräknad bottenplatta. 

Tabell 9, resultat bottenplatta. 

Materialval Varmvalsad plåt, austenitiskt stål, grad 

1.4404 

Tjocklek för bottenplatta 5mm 

 

Resultaten är tagna ur bilaga 11. 
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7. Analys 

För att kunna optimera det nyapplicerade satellitkontoret var det av stor vikt att grundligt 

undersöka hur dagsläget ser ut. En nulägesrapport utfördes med båda parternas syn på 

arbetsprocessen. Den framtagna nulägesrapporeten blir grunden till att kunna överse 

förbättringsmöjligheter av satellitkontoret.  

7.1 Grunden till satellitkontoret 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.2 Välfungerande aspekter i satellitkontoret 

I det nyetablerade satellitkontoret finns ett flertal välfungerande aspekter. För att se 

kontorets potential är det viktigt att lyfta fram dessa aspekter. Möjligheter för att 

vidareutveckla välfungerande delar av kontoret finns. Det är viktigt att inte enbart 

koncentrera undersökningen på kontorets brister utan betrakta alla omständigheter. 

7.2.1 Kompetens 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.2.2 Uppdragsområde 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.2.3 Strävan efter utökning 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.2.4 Leveransupplägg 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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7.3 Brister i satellitkontoret 

För att identifiera förbättringsmöjligheter för satellitkontoret krävs det att de bristande 

faktorerna tas fram. Det nystartade satellitkontoret har via nulägesrapporten visat sig ha 

ett antal bristande faktorer. Vissa av de bristande faktorerna kan visas vara problematiska 

att åtgärda. Anledningen till dessa komplikationer är OKGs strikta sekretess och 

säkerhetskrav som måste uppfyllas. Storleken på OKGs organisation kan vara en 

bidragande faktor till svårigheter vid införande av eventuella programvaror eller 

alternativa processer.  

7.3.1 Datainsamlande 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.3.2 Tillgång till OKGs dokumentation 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.3.3 Beroendet av teknisk handledare 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.3.4 Kommunikation 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.3.5 Deadlines 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.3.6 Tidsrapportering 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

7.3.7 Programvaror 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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7.4 Cistern konstruktionen 

Den slutfärdiga cisternen är en moderinsering av den befintliga. Valet att behålla 

ursprungskonceptet baserades på en enkel installation och anpassning till anläggningen. 

Befintliga rör och andra anslutningar blir applicerade på samma vis utan krävd 

anläggningsförändring. På grund av att Semcon endast jobbar med 1-1 utbyte där 

konstruktören ska sträva efter att hålla förändringar till max 10 % avvikelse från 

ursprunget stärktes beslutet att behålla ursprungskonceptet.  

Enligt PAKT ska konstruktioner av cisterner och tankar följa Europastandarden ”SS-

EN:14015-2005”. Standarden innehåller i kapitel (7.1) en beskrivning av de förhållanden 

och laster som konstruktionen bör klara. I fallet för denna grundkonstruktion var det 6 av 

de 14 lasterna som behövdes tas under konsideration.  

De framtagna lasterna enligt standarder togs fram efter värsta möjliga fall. Snölasterna är 

framtagna efter de svåraste snöförhållanden med hänsyn till eventuella drivor som 

genererar en extra vikt på taket. Vindlasten togs fram genom värden angivna av OKG 

samt beräkning enligt Europastandard. Nyttolaster är framtagna efter största möjliga 

verkningslast enligt Europastandard.  

Den nuvarande cisternen är konstruerad 1971. Ritningar för cisternen hittades i ODEN. 

Däremot saknades alla former av beräkningsunderlag. Eftersom inga tidigare 

referensberäkningar fanns att tillgå var alla beräkningar tvungna grundlig utformas från 

start.  

Första steget för konstruktionsprocessen innefattade ett möte med tekniskhandledare på 

Semcon för att diskutera vad det slutgiltiga målet var. Målet sattes till att genom 

undersökningar och beräkningar enligt standarder utforma en grundkonstruktion. 

Grundkonstruktionen är ett antydningsvis färdigställt koncept av slutdetaljen. Med 

grundkonstruktionen menas cisternens utformning och dimensionering. Externa detaljer, 

sammanfogning och uppbyggnad tas under hänsyn vid ett senare skede.  

Konstruktion av själva cisternen valdes att genomföras en komponent i taget. För att 

erhålla korrekta beräkningar valdes beräkningsordningen till: 

takplåtbalkkronringskalbottenplatta. Ordningen valdes beroende på inverkan de 

olika komponenterna har av varandra.  

Takplåten är bara belastastad av yttre krafter och egenvikt. Balken är belastad av yttre 

krafter, egenvikt, plåtens vikt och plåtens last. Kronringen är påverkad av balkarnas 

moment, egenvikt och ytterlaster. Skalet belastas av ytterlaster och hela taket. 

Bottenplattan belastas av ovanstående cistern. Att konstruera cisternen i koronologisk 

ordning är nödvändigt för att eliminera risken för felberäkning och förbiseendet av 

betydelsefulla inverkningar.  

7.4.1 Materialval 

Tillsammans med teknisk handledare utformades 3 alternativ av konstruktionsmaterialet. 

De tre alternativen valdes till rostfritt stål, kolstål med ytbehandling och det redan 

befintliga alternativet kolstål med gummering.  I teorin beskrivs hur en lämplig 
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materialvals process går till. I fallet med cisternen blev materialvals processen en 

simplare variant på grund av given materialtyp och leverantör.  

För att välja materialet utfördes under diskussion med teknisk hanledare en translation av 

materialkraven. Screening och Ranking stegen utfördes enkelt då materialvalen från 

början redan var nerkortat till 3 alternativ. De viktigaste aspekterna var att cisternen 

skulle vara en enkel och beständig konstruktion med ingen risk för haveri. 

Supporting information steget medförde slutligen att konstruktionen ska byta material 

från kolstål och gummering till ett rostfritt stål. Det valde stålet valdes till ett rostfritt, 

syrabeständigt stål. OKG är beläget nära havsklimat. Materialvalet ska alltså vara 

beständigt under planerad livscykel även i denna miljö. 

Motivering från materialvals processen blev att en rostfri konstruktion inte kräver någon 

gummering eller ytbehandling. Genom att gå igenom applicerade standarder för 

materialvalet visade det sig att minsta godtagbara tjocklek av materialet vid kolstål var 6 

millimeter med inräknat korrosionstillägg. För rostfira stål däremot krävdes en minimal 

tjocklek av 3 millimeter inräknat korrosionstillägg.  

På så vis kan en rostfri konstruktion spara in på både material och extra behandling. Vissa 

komponeter i konstruktionen medför flertalet ton extra material för 1millimeter tillägg på 

tjockleken. Att konstruera efter minsta möjliga tjocklek var därför av stor betydelse. Att 

konstruera cisternen i rostfritt stål antas vara det mer miljövänliga och konstandseffektiva 

alternativet. Nackdelen med att använda ett rostfritt stål är en mer komplicerad 

svetsmetod under byggnadsprocessen.  

7.4.2 Plåten 

Beräkning av plåten börjar med att identifiera material, värden och utformning. 

Strukturen medför att plåten är komplicerad att utföra beräkningar på. För att kunna 

applicera logiska beräkningar genomförs vissa geometriska antaganden för att förenkla 

beräkningar. Antaganden får endast användas om det medför en överdimensionering av 

plåten. 

Första antagandet är att plåtens masscentrum kan framtas via likhethet från masscentrum 

hos en triangel. Andra antagandet är att plåten ses som en rektangel över masscentrumet 

med infästningar längs långsidan. Detta antagande kan genomföras då plåten är 

fastsvetsad i alla kanter. Antagandet att räkna plåten som en rektangel med endast 2 

infästningssidor blir därigenom en överdimensionering.  

Plåten får enligt standard ha en minimumtjocklek på 3 mm vilket från början blir den 

valda tjockleken. Med 3 mm tjock plåt erhålls en säkerhetsfaktor på 3,1. En hög 

säkerhetsfaktor på 3,1 samt överdimensionering i beräkningarna resulterar i att 

dimensioneringen är tillräcklig. Med hänsyn till överdimensionering och säkerhetsfaktorn 

hade i vanliga fall en smalare plåt tagits under konsideration. En smalare plåt är inte 

tillåtet enligt standard, plåten dimensioneras till 3mm tjock med utformningen från 

ursprungsritningen. 
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7.4.3 Balken 

Minsta dimensionering på balken som anses lämplig är en HEA-100 profil. HEA-100 

profilen väljs från start för att beräkna om den anses tillräcklig.  

Balken likt plåten utsätts för yttre krafter i from av vind, snö och nyttolaster. De yttre 

lasterna blir en liten utbredd last på grund av balkens yta. De största lasterna på balken 

kommer istället från plåten. Plåtens last och plåtens egenvikt antas sammansmälta till en 

punktlast på balken. I verkligheten blir inte det fallet, men för att eliminera risken för 

underdimensionering kan antagandet göras.  

Punktlasterna från plåten antas inte verka på balkens mitt eftersom plåten är formad likt 

en triangel. Istället verkar punktlasterna där plåten har sitt masscentrum. Eftersom snö 

och vindlaster är likt egenvikten hos plåten jämnt utbredda laster kan dessa också antas ha 

sitt masscentrum sammansmält med plåten.  

Första delen räknas utan inverkan av balkens egenvikt för att se om dimensioneringen är 

rimlig. Med en säkerhetsfaktor på 2.15 exklusive egenvikt ansågs HEA-100 profilen 

kompetent för konstruktionen. Vidare beräkning med egenvikten inkluderad var behövd 

för godkänt resultat.  

Slutresultatet var att HEA-100 profilen med överdimensionering erhåller en 

säkerhetsfaktor på 2.0. Överdimensioneringen på balken blir kraftig då balken är 

beräknad som att plåten inte tar upp någon av sin egen, snö eller vind last. Så är inte 

fallet, plåten kommer bidra till stor del med att ta upp dessa laster. Med en grov 

överdimensionering och en säkerhetsfaktor på 2.0 skulle en mindre balk i vanliga fall tas 

under konsideration. Likt plåten är balken redan räknat efter minsta dimensionering. 

Således kan ingen mindre dimension användas. Balkarna som används kommer vara i 

HEA-100 profil likt urspungsritningen.  

Balkarna kommer medföra ett böjmoment på infästningen i kronringen. Momentet från 

varje balk räknas ut för att kunna överföra värdet till uträkningen för kronringen.  

7.4.4 Kronringen 

Kronringen är den mest kritiskt belastade detaljen på cisternen. Formen på kronringen 

väljs till att vara likadan som på ursprungsritningen. Uträkning krävs för att dimensionera 

tjockleken av kronringens material.  

Kronringen består av två plattor som verkar på var sin sida om balken. Mellan dessa 

skivor finns en stagring som förutom att hålla ihop kronringen är kritisk för 

konstruktionen. Beräkningar görs på plattorna och mittstaget enskilt. Då plattorna är 

nästan symmetriska utförs beräkningar endast på en platta.   

För att kunna utföra beräkningar på kronringen ändras vinkeln mellan yttre och inre 

ringen från 11.3° till 0°. Detta medför att kronringsplattan numera ses som en helt plan 

cirkulär platta. Detta kommer medföra en överdimensionering.  

Balkarnas infästning i kronringen sitter en bit in i ringen. Detta gör att 

påverkningsmomentet från balkarna inte infinner sig i ytterkanten av kronringen, utan en 
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bit in. Beräkningar utförs för att hitta det största momentet kronringen utsätts för. Inräknat 

egenvikt, snö och vindlast samt påverkning från balkarna.  

Resultatet av plattan visar att en tjocklek likt ursprungsritningen på 8mm krävs. Med 

8mm tjocklek fås en säkerhetsfaktor på 1.17. Jämförelsevis är 1.17 en låg säkerhetsfaktor. 

Ändå anses 8mm var en godtagbar dimensionering med tanke på mittstaget och 

överdimensioneringen.  

Lasten som verkar på mittstaget kommer verka som en knäcklast. Knäckning av en 

cylinder kräver enorma påfrestningar. Dimensionering av mittstaget väljs symetriskt med 

resterande kronring till 8mm. Detta medför att mittringen blir så stark att den omöjligt 

kommer ge vika för belastningar. 

Slutsatsen dras att kronringen trotts den låga säkerhetsfaktorn på plattorna inte löper 

någon risk för haveri. Plattorna är beräknade via överdimensionering samt att en bit in på 

plattorna kommer mittstaget ta upp verkande lasten. Mittstaget är så pass starkt att 

kronringen inte kommer utsättas för deformation. Värdet erhållet från mittstagets 

knäckningslast är så enormt att vidare beräkning för verklig knäckningsbelastning och 

säkerhetsfaktor är överflödigt. 

Kronringen dimensioneras enligt urspungsutformningen trotts det nya materialet. Den 

totala vikten av kronringen räknas ut för referenssyfte. Kronringens vikt blir 

förhållandevis liten i jämförelse med resterande tak.  

7.4.5 Skalet 

För uträkningar av cirkulära cisterners skal finns tydliga anvisningar i applicerade 

standarder. Resultatet kan både tas nominellt från en tabell eller räknas ut. Valet gjordes 

att jämföra värdet från tabellen med det uträknade värdet. I båda fallen var slutresultatet 

en tjocklek på 4mm.  

Beräkningarna i standarderna har endast hänsyn till medium och tryck som verkar 

horisontellt på cisterns skal. Takets vikt tas inte konsideration. Det beror på att likt 

kronringens fall blir den verkande lasten en knäckslast på en cylinder. Lasten för att 

knäcka skalet från takvikten är så enormt att de utesluts.  

Skalet blir 4mm tjockt med en säkerhetsfaktor på 1.72. Säkerhetsfaktorn på 1.72 

definieras som en godtagbar faktor i detta fall.  

7.4.6 Botten 

Cisterns botten utsätts inte för några specifika laster då marken under cistern gör böjning 

av plåten en omöjlighet. Grundlaster tas bara under hänsyn om cistern står på ojämn eller 

oförutsägbar mark. Cistern i detta fall står på säker mark vilket gör att inga beräkningar 

genomförs. Enligt standarder väljs botten till 5mm.  
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8. Diskussion 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.1 Utförande av rapporten 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.2 Välfungerande aspekter 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.3 Eventuella förbättringslaternativ 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.3.1 Datainsamlande och dokumentation 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.3.2 Teknisk handledare 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.3.3 Kommunikationen 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.3.4 Tidsrapportering 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.3.5 OKGs programvaror 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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8.3.6 Deadlines 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.4 Youtrack 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.4.1 Förutsättningar för Youtrack 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.4.2 Youtrack internt på Semcon 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.5 Satellitkontorets framtid 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.6 Konstruktion av cistern 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.6.1 Alternativa material 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.6.2 Reperation eller nykonstruktion 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

8.6.3 Omkonstruktion av cisternen 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  



  Offentlig version 

55 

 

9. Slutsatser/Rekommendationer 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.1 Arbetstekniker som bör förbli oförändrade 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.1.1 Underhållsuppdrag 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.1.2 Leveransupplägg 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.1.3 Strävan efter utökning 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.2 Arbetstekniker som kan förbättras 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.2.1 Datainsamlande 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.2.3 Teknisk handledare 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.2.4 Kommunikation 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  



  Offentlig version 

56 

 

9.2.5 Datorer med OKG-behörighet 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.2.6 Tidsrapportering 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.2.7 OKGs programvaror 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.2.8 Deadlines 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.3 Youtrack 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.4 Slutsatser för konstruktionen av cistern 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.4.1 Rekommendationer 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.4.1.1 Reperation eller nykonstruktion 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.4.1.2 Konstruktions koncept 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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9.4.1.3 Materialval 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  

9.4.1.4 Sammanfogning 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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Bilaga 1 - Intervjuer 

Frågeformulär – Semcons anställda. 

 

1. Hur länge har du jobbat på Semcon och hur länge mot OKG. 

2. Vad har du för utbildning. 

3. Vad har du för tidigare arbetserfarenheter. 

4. Trivs du med att arbetssättet, satellitkontor. 

5. Hur mottar du informationen om nya arbetsuppdrag? 

6. Brukar du tilldelas någon speciell typ av arbetsuppgift? (Komponent, område) 

7. Om mer information behövs från OKG hur får du tag på den? 

8. När du har all information, hur angriper du då problemet. 

9. Om problem uppstår, vad gör du då? 

10. Vart uppstår ofta problemen. 

11. Vilken del av arbetet upplever du ta längst tid. 

12. Färdigt arbete vad gör du då? 

13. Hur godkänns det? 

14. I vilken utsträckning använder du youtrack. 

15. Vad är dina tankar kring youtrack, värt att utveckla? 

16. Händer det ofta att du behöver hoppa mellan uppgifter för att klara deadline. 

17. Förslag på förbättringar. 

Sammanställning av intervjuer 

 

De första tre frågorna var helt personliga och irrelevanta för vår undersökning de ställdes 

endast för att undersöka om personen ifråga kunde bidra med trovärdiga och relevanta 

svar. 

Alla intervjuade upplever arbetssättet i satellitkontoret positivt, de trivs med att få jobba 

på kontoret och tycker arbetet flyter på bra. 

De intervjuade angav alla Andreas som den ansvarige för att dela ut nya uppdrag.  

Gällande speciella typer av arbetsuppgift var gavs blandade svar, majoriteten tycktes bli 

tilldelade en variation av olika uppdrag. 

Vidare information om just uppdraget uppsöks i ODEN eller genom kontaktperson på 

OKG. Fråga Andreas hur man ska gå vidare, Andreas ringer/kontaktar i vissa fall. 

Eftersom de intervjuade alla utför olika uppdrag och jobbar olika som individer så hade 

de alla sina olika angreppssätt till uppdragen.  

Vid problem Rådfrågas Andreas först för ett förslag på hur man ska gå vidare. 

Problemen upplevs av samtliga uppstå vid informationssökandet på grund av Dåligt 

dokumenterad information, gammal information, gamla ritningar. 
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Vid utfört uppdrag så fyller den anställde i kontrollplaner och lämnar till Andreas som 

granskar och sköter kontakten med behörig personal på OKG. 

Arbetet godkänns igenom flera instanser, Andreas granskar och godkänner för Semcons 

vägnar sedan skickas uppdraget vidare för granskning av OKG. 

I nuläget använder de anställda endast Youtrack för att rapportera spenderad tid på ett 

uppdrag och detta sköts manuellt i programvaran. 

Tankarna kring Youtrack var positiva men i nuläget anses användandet diffust och 

överflödigt. 

De anställda jobbar ofta parallellt med olika projekt, då ett uppdrag ibland kräver 

inväntandet av svar ifrån OKG eller leverantörer. Detta för att undvika dötid. 

Förslag på förbättringar var, bättre förklarade uppdrag, mer grundläggande information 

ifrån OKG. OKG kan ange förslag på kontaktpersoner som besitter relevant kunskap, 

Varsin OKG dator, fler licenser till program, uppdatera gammal programvara.  
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Bilaga 2 - Youtrack 

Youtrack 

I denna bilaga beskrivs kortfattat issue och tidrapportering två av funktionerna som 

Youtrack har och hur de kan användas till satellitkontorets fördel. Kort nämns också vad 

begreppet workflow innebär. Detta för att ge en kort förklaring för möjligheterna i 

Youtrack. 

 

Youtrack är ett ärendehanteringsystem och projekthanteringsprogram. I Youtrack kan 

olika uppdrag läggas upp som issues, de olika uppdragen kategorieras efter vad som gav 

upphov till uppdraget t.ex. om det förekommer ett problem i befintligt system som måste 

återgärdas eller om en helt ny uppgift uppkommit. Personen som för in uppdraget i 

Youtrack kan då bifoga nödvändiga dokument och data som behövs för genomförandet 

av uppdraget.  

 

Figur 21. Skapandet av ett uppdrag(issue). 

När uppdraget väl är inlagt kan administratören i sin tur tilldela behöriga användare 

uppdraget som då får tillgång till den information gällande uppdraget. I detta skede kan 

man även koppla ett nytt uppdrag till andra mindre uppdrag eller slå ihop deluppdrag till 

ett större som består av delmoment. 
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Figur 22. Status för uppdrag. 

Personen som lagt in uppdraget kan även sätta ett värde på hur lång tid uppdraget bör ta. 

Vilken prioriter uppdraget har bestäms också, normalt, brådskande eller omfattande.  

Youtrack använder sig av workflows dessa fungerar som små funktioner och utför det 

dem blivit programmerade att göra, i Youtrack finns redan ett flertal av dessa workflows 

färdiga att använda. Om inget befintligt workflow passar för den funktion som önskas går 

det att programera sitt eget workflow efter mallar som finns att hämta i Youtrack. 

Uppskattad för 

uppdraget tid kan 

anges här. 

 

Tilldelning av 

uppdrag 

Anger vad 

uppdraget har för 

prioritet 

Anger typen på 

uppdraget 
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Figur 23. Workflows. 

Personen som lägger upp uppdraget kan välja att aktivera ett workflow i form av en 

worktimer som är utformat att registrerar tiden t.ex. ifrån det ögonblick uppdraget går 

ifrån öppet till påbörjat till slutfört. Worktimern kan ställas in efter önskemål när timern 

ska starta eller stoppa. 
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Användaren som tilldelats ett uppdrag, ändrar här uppdraget från open till in progress 

vilket indikerar på att arbetet med uppdraget nu är påbörjat. 

 

Figur 24. Uppdraget ändrar tillstånd från Open till In Progress. 

Ändringen i uppdragets tillstånd startar worktimer. 

 

Figur 25. Tillståndets ändring aktiverar workflow worktimer. 

Vid slutfört uppdrag så ändrar operatören tillståndet från In Progress till Fixed eller done. 

Då talar indikatorn om hur länge arbetet med uppdraget pågick. 
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Figur 26. Tillstånds ändring från in progress till fixed. 

 

Figur 27. Indikatorn visar den spenderade tiden. 

Den tid som spenderades från det att uppdraget gick till in progress till fixed registreras 

direkt i uppdraget och visas i spenderad tid. 



  Offentlig version 

Sida 6 av 6 

 

 

Figur 28. Här har den spenderade tiden uppdaterats till 5min. 

På detta vis skapas uppdrag och spenderad tid i uppdragen kan registreras på ett enkelt 

sätt. Vid skapande av större uppdrag som består av flera delmoment kan dessa delas upp i 

mindre deluppdrag och den spenderade tiden i de olika deluppdragen kan redovisas i 

diagram eller tabeller för att redogöra för vilket delmoment som tog längst tid i 

uppdraget. 
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Bilaga 3 - Snölast på taket 

Enligt PAKT dokument TBM ska krav efter standarden SS-EN 14015 följas. 

Beteckningar 

Ce= Exponering koefficient 

 

Ct =Termisk koefficient 

 

Cesl= Koefficient för exceptionella snölaster 

 

A= höjd över havet level [m] 

 

Se= Snölast per meter längd på grund av överhänget [kN/m] 

 

b= Bredden på taket [m] 

 

d= Snödjupet på taket [m] 

 

h= Höjd från angiven punkt [m] 

 

k= Koefficient för att beakta den oregelbundna formen på snö 

 

ls= Längd på snödrev eller snöbelastat område [m] 

 

s= Snölast på taket [kN/m
2
] 

 

sk= Karakteristiskt värde på snö på marken vid den aktuella platsen [kN/m
2
] 

 

sAd= Design värde för exceptionell snölast på marken [kN/m
2
] 

 

α= lutning på tak, mätt från horisontell [
o
] 

 

γ= snöns densitet [kN/m
3
] 

 

µ= Snölast formkoefficient 

Z= Snö zon i Sverige 
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Beräkningar av snö last 

För ihållande/övergående dimensioneringssituation gäller följande: 

Ekvation (5.1): 

𝑆 = 𝜇𝑖 × 𝐶𝑒 × 𝐶𝑡 × 𝑆𝑘 

För utbrett snötäcke: 

α=11.3° 

Tabell 5.2 

0°≤α≤30° 

 

Tabell C.1(Sverige, plats OKG)ger: 

𝑆𝑘 = 0.79 × 𝑍 + 0.375 +
𝐴

336
 

A=60m 

Z=3 

 

Tabell 5.1(skyddad) ger:  

Ce=1,2 

Enligt standarden 1991-1-3, 5.1(8): 

Ct=1.0 

 

µi= 0.8 

Sk= 2.924 

Ce= 1.2 

Ct= 1 

Ekvation(5.1) 

  

µi=0.8 

0.79 × 3 + 0.375 +
60

336
= 2.924𝑘𝑁/ 𝑚2 

0.8 × 1.2 × 1 × 2.924 = 2.81𝑘𝑁/𝑚2 
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För snödrivor: 

α=11.3° 

Tabell 5.2 

0°≤α≤30° 

 

µ2= 1.2 

Sk= 2.924 

Ce= 1.2 

Ct= 1 

Ekvation(5.1) 

Resultat 

Den största last som kan uppstå av snön är den då snön ligger i drivor. 

S = 4.2kN/m
2 

𝜇2 = 0.8 + 0.8 ×
11.3

30
= 1.2 

1.2 × 1.2 × 1 × 2.924 = 4.2𝑘𝑁/𝑚2 
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Bilaga 4 - Vindlast 

Enligt PAKT dokument TBM ska krav efter standarden SS-EN 14015 uppnås.  

SS-EN 14015 menar att konstruktionen ska motstå en 3 sekunder lång vind på 45 m/s. 

Följande beräkningar genomförs enligt europastandard ”SS-EN 1991-1-4:2005” för 

vindlaster. 

Beteckningar 

W=Vindkraft som verkar på byggnad 

Fw=Vindkraft som verkar på hela cisternen 

FW,tak=Vindkraft som verkar på taket 

FW,cistern=Vindkraft som verkar på väggar 

CSCd= Bärverksfaktorn 

Cf=Formfaktorn för kraft 

Cf,0= Formfaktor för kraft med försumbar strömning över fri ände 

qp= Karakteristiks hastighetstryck 

qb= Referens hastighetstryck 

Aref,tak= Referensarea tak 

Aref,cistern= Referensarea cistern 

h= cisterns höjd 

r= radie 

s= hypotenusa på takets lutning 

b= diameter (bredd) 

Ψλ= Reduktionsfaktor för formfaktor för kraft med fri strömning över ände 

Re= Reynolds tal 

υ= kinematisk viskositet för luft 

v(ze)= maximal vindhastighet på höjden (ze) 

ϕ= Luftens densitet 

Vb= Referensvindhastighet 
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k= ytråhet 

Beräkning av vindlast 

FW sökes. 

(5.3) 

F𝑊 = 𝐶𝑠𝐶𝑑 × 𝐶𝑓 × 𝑞𝑃(𝑍𝑒) × 𝐴𝑟𝑒𝑓  

CSCd Uträkning 

(6.2.1.a) ” För byggnader med höjden h < 15 m kan cscd sättas till 1.”  

ℎ = 9  + 1.22 = 10.22 

h=10.22m 

10.22<15  CSCd=1 

Cf Uträkning 

(7.19) 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑓,0 × 𝛹𝜆 

 

Cf,0 tas fram med hjälp av figur 7.28 

(7.15)  

𝑅𝑒 =
𝑏 × 𝑣(𝑍𝑒)

𝜐
 

 

b=12m 

υ= 15*10
-6

 m
2
/s 

(7.27)  

𝑉(𝑍𝑒) = √
2 × 𝑞𝑃

𝜑
 

ϕ= 1.25 kg/m
3
 

(4.8)  

𝑞𝑝 = 𝐶𝑒(𝑍) × 𝑞𝑏 
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(4.10) 

𝑞𝑏 = 0.5 × 𝜑 × 𝑉𝑏
2 

Genom att integrera (4.10) i (4.8) erhålls ekvationen: 

𝑞𝑝 = 𝐶𝑒(𝑍) × 0.5 × 𝜑 × 𝑉𝑏
2 

Vb= 45 m/s 

Figur 4.2 

Z=10.22m 

Terräng III (tabell 4.1) 

𝑞𝑏 = 1.7 × 0.5 × 1.25 × 452 = 2151.56 

(7.27)  

𝑉(𝑍𝑒) = √
2 × 𝑞𝑝 

𝜑
 =  √

2 × 2151.56

1.25
= 58.673 

V(Ze)= 58.673 m/s 

𝑅𝑒 =
𝑏 × 𝑉(𝑍𝑒)

𝜐
=  

12 × 58.673

15 × 10−6
= 46938230.05 ≈ 4.7 × 107  

Tabell 7.13 ger k=0.2 

𝑘

𝑏
=

0.2

12000
= 1.67 × 10−5 

 k/b= 1.67*10
-6 

Re= 4.7*10
7
 

Figur 7.28 

Reduktionsfaktorn Ψλ=1 då inget exakt lägre värde kan erhållas på den befintliga 

takkonstruktionen. 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑓,0 × 𝛹𝜆 = 0.7 × 1 = 0.7 

Cf= 0.7 

ARef Uträkning på tak 

ARef ≈ mantelarea för en halv kon 

𝐴𝑅𝑒𝑓,𝑡𝑎𝑘 =
𝜋 × 𝑟 × 𝑠

2
 

𝐶𝑒(𝑍) = 1.7 

 

Cf,0=0.7 
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r= 6m 

Enligt Pytagoras’ sats är  

𝑠 = √𝑟2 + ℎ2 =  √62 + 1.222 = 6.123 

s=6.123 m
2
 

𝐴𝑅𝑒𝑓,𝑡𝑎𝑘 =  
𝜋 × 𝑟 × 𝑠

2
= 57.7 

ARef,tak= 57.7m
2 

ARef Uträkning på cistern 

(7.20) 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 = ℎ × 𝑑 = 9 × 12 = 108 

Aref,cistern=108m
2 

FW Uträkning 

𝐹𝑊 = 𝐶𝑑𝐶𝑠 × 𝐶𝑓 × 𝑞𝑝(𝑍𝑒) × 𝐴𝑅𝑒𝑓 

CdCf= 1 

Cf= 0.7 

qp(Ze)= 2151.65 

ARef,tak= 57.7m
2 

Aref,cistern=108m
2 

𝐹𝑤,𝑡𝑎𝑘 = 1 × 0.7 × 2151.56 × 57.7 = 86901.5  

𝐹𝑤,𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 = 1 × 0.7 × 2151.56 × 57.7 = 16265 

Fw,tak= 86.9kN 

Fw,cistern= 162.7kN 

Detta ger vindlast per m
2 
till 

𝑊 =
𝐹𝑤,𝑡𝑎𝑘

𝐴𝑅𝑒𝑓,𝑡𝑎𝑘
=  

86901

57.7
= 1506.1 

𝑊 =
𝐹𝑊,𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛

𝐴𝑅𝑒𝑓,𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛
=

16265

108
= 1506.1 

W=1.506 kN/m
2 
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𝐹𝑊 = 𝐹𝑊,𝑡𝑎𝑘 + 𝐹𝑊,𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 = 86.9 + 162.7 = 249.6 

Fw=249.6 kN 

Resultat 

Fw,tak= 86.9kN 

Fw,cistern= 162.7kN 

Fw=249.6 kN 

W=1.506 kN/m
2 
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Bilaga 5 - Nyttolaster tak 

Enligt PAKT dokument TBM ska krav efter standarden SS-EN 14015 uppnås.  

SS-EN 14015 menar att nyttolaster ska tas ifrån standard SS-EN 1991-1-1. 

Följande beräkningar genomförs enligt europastandard SS-EN 1991-1-1. 

Beteckningar 

Qk= Karakteristiskt värde för en variabel koncentrerad last 

qk= Karakteristiskt värde för en jämnt utbredd last eller linjelast 

Beräkning 

Qk och qk sökes. 

Tabell 6.9  Användningsområde ”H” 

Tabell 6.10 

Kategori H 

För att säkerställa takets hållfasthet väljs maxvärden. 

Resultat 

Qk=1.5 kN 

qk=1 kN/m
2 

0.0≤qk≤1.0 

0.9≤Qk≤1.5 
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Bilaga 6 - Tjocklek plåten 

Plåtens utformning är enligt ursprungsritningen, plåtens dimensioner måste beräknas om 

på grund av uppdaterade standarder och alternativ materialval. 

Beteckningar 

FW=Vindlast som verkar på plåten 

Fs= Snölast som verkar på plåten 

Qk= Karakteristiskt värde för variabel koncentrerad nyttolast. 

qk= Karakteristiskt värde för jämnt utbredd last eller linjenyttolast. 

Mc= Plåtens masscentrum 

L=Plåtens längd 

t= plåtens tjocklek 

b= Plåtens bredd 

bt=bredd på triangel 

M= Böjmoment 

W= Böjmotstånd 

w= totallast 

σmax= Maximal normalspänning 

σ= Normalspänningen 

SF= Säkerhetsfaktor 

Sy= Flytgräns för materialet 

Su= Brottgräns för materialet 

ϕ=densitet för materialet 

V=volym för plåtbiten 

m= plåtens vikt 

A= plåtens area  

r= radie för kontaket 



  Offentlig version 

Sida 2 av 7 

 

mtotal= takets totala vikt 

Fe=kraft från egenvikt 

we=Last från egenvikt 

Me= Böjmoment från egenvikt 

g= tyngdaccelerationen 

a= antal balkar 

Givna värden 

Beteckning Värde Ursprung 

Fw 1.506kN/m2 Bilaga 4 

Fs 4.2kN/m2 Bilaga 3 

Qk 1.5kN Bilaga 5 

qk 1kN/m2 Bilaga 5 

a 25st Ursprungsritning, Bilaga 13 

b 5358mm Ursprungsritning, Bilaga 13 

t 3mm EN 14015:2005 (10.3.3) 

φ 8000kg/m3 Materialdata 

g 9.82m/s2 tyngdaccelerationen 

Materialval 

Materialet väljs till ett rostfritt stål ut standard ”SS-EN 1993-1-4” 

Stålet som väljs är syrabeständigt för att klara miljön nära havet.  

Tabell 2.1 

Hot rolled plate 

Austenitic steels  

Grade 1.4404 

Sy= 220 MPa 

Su= 520 Mpa 
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Krafter på plåten 

Fw= 1.506kN/m
2
 

Fs= 4.2kN/m
2
 

Qk= 1.5kN 

qk= 1kN/m
2
 

Standard SS-EN 1991-1-1, 3.3.2.1: ”Nyttolaster antas inte samverka med snö och/eller 

vindlast” 

De samverkande krafterna blir således Fw+ Fs och Qk+ qk. 

𝐹𝑊 + 𝐹𝑠 = 5. 7 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑘 + 𝑞𝑘 = 2.5 𝑘𝑁/𝑚2 (𝑣𝑖𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) 

 

Beräkning med nyttolaster kan försummas då resulterande nyttolaster är betydligt mindre 

än snö och vind lasterna.  

w= 5.7 kN/m
2
 

Maxbelastnings på plåten 

Plåten utsätts för en jämnt utbredd last. Detta medför att plåtens Mc blir sammansmälter 

med totala lastens Mc. Plåtens Mc blir således den punkt där plåten kommer utsättas för 

störst belastning.  

För plåtens Mc appliceras beräkningsmed för en likbent triangel.  

𝑀𝑐 =
𝑏

3 
=

5358

3
= 1786 

Mc är beläget på plåtens mittlinje 1786mm från basen.  
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För vidare beräkning behövs längden där plåten utsätts för maxbelastning.  

𝑏𝑡 = 6118 − 1768 = 4332 

bt= 4332mm 

𝛼 =  
360

𝑎
=

360

25
= 14.4 

α= 14.4° 

tan( 7.2) =
𝐿

𝑏𝑡 × 2
 

 

𝐿 =  tan(7.2) × 4332 × 2 =  1095  
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L= 1095mm 

Plåtens maxbelastning ligger där längden mellan ändarna är 1095mm. 

För vidare beräkning kan plåten hänvisas som en rektangel med måtten 1095X5358.  

 

Beräkning av plåten 

Ur elementarfall 14. Största moment på plåten sker i ytterkanten.  

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑤 × 𝐿2

12
=

5.7 × 1.0952

12
= 0.57   

Mmax=0.57kNm 

𝜎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑆𝐹
 

αmax=Sy=220Mpa 

𝑊 =
𝑏 × 𝑡2

6
=  

5358 × 32

6
= 8037 

W=8037mm
3
 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
=

0.57 × 106

8037
= 70.92 

σ=71 MPa 

𝑆𝐹 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎
=

220

71
= 3.09 

SF=3.1 
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Plåtens vikt 

𝑚 =  φ × V 

Area för en cirkelsektor är 

𝐴 =  
𝛼

360
× 𝜋 × 𝑟 

Arean för plåtbiten blir stora cirkelarean minus arean för kronringen.  

𝐴 = ( 
𝛼

360
× 𝜋 × 𝑟1

2) − ( 
𝛼

360
× 𝜋 × 𝑟2

2) 

𝐴 = ( 
14.4

360
× 𝜋 × 6.1182) − ( 

14.4

360
× 𝜋 × 0.762 ) = 4.63 

A=4.63m
2 

𝑉 = 𝐴 × 𝑡 = 4.63 × 0.003 = 0.01389 

V= 0.01389m
3 

𝑚 =  𝜑 × 𝑉 = 8000 × 0.01389 = 111.12   

m= 111.12kg 

a=25st 

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚 × 𝑎 = 111.12 × 25 = 2778 

mtotal= 2778kg 

Böjmoment från egenvikt 

𝐹𝑒 = 𝑚 × 𝑔 = 111.12 × 9.82 = 1091𝑁 

Fe=1.091 kN 

 

𝑤𝑒 =
𝐹𝑒

𝐿
=

1.091

1.095
= 0.99 

we= 1kN/m 

𝑀𝑒 =
𝑤𝑒 × 𝐿2

12
=

1 × 1.0952

12
= 0.099 

Me= 0.099kN/m 

Böjmomentet från egenvikten anses försumbart på grund av litet värde.  
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Resultat 

Material: Varmvalsad plåt, austenitiskt stål, grad 1.4404 

t=3mm 

σ=71MPa 

SF=3.1 

m= 111.12kg 

mtotal= 2778kg 
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Bilaga 7 - Dimensionering balk 

Vald balk för takkonstruktionen: 

Anta att den minsta HEA-balk klarar lasten. 

Balk väljs till HEA-100. 

Beteckningar 

Fv=Vindlast 

Fs=Snölast 

Qk= Karakteristiskt värde för variabel koncentrerad nyttolast. 

qk= Karakteristiskt värde för jämnt utbredd last eller linjenyttolast. 

mp= massa för plåtdel 

mb=massa för en meter balk 

mb,total= massa för en hel balk 

m=vikten av alla balkar  

g= tyngdaccelerationen 

Fe=Egenviktslast 

Fp= Lastinverkan snö och vind från en plåt har på balken 

Fp,total= Totala inverkan av snö och vindlast på balken från plåtarna 

Fb=Egenvikten av balken 

W=Böjmotstånd 

Wk= Krävt böjmotstånd 

Mc= plåtens masscentrum 

Mmax= Maximala böjmomentet på balken  

Mtotal=Böjmoment på balken med hänsyn till egenvikt 

Mb=Böjmoment från egenvikt 

Sy= Flytgräns för materialet 

σmax= Maximal normalspänning 
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σtillåten= Maximala tillåtna normalspänningen 

σ=Normalspänning från böjmoment  

Mk= Totala böjmomentet i punkt B (de böjmoment som påverkar kronringen) 

w= sammanlagd utbredd last 

wb=last på grund av egenvikt 

B= balkens bredd 

h= balkens höjd 

L=balkens längd 

l=plåtens längd (taget från takplåts beräkning) 

a= sträcka till kraft från infästning A 

b= sträcka från kraft till infästning B 

MA,13= Böj moment från elementarfall 13, inspänningspunkt A 

MA,14= Böj moment från elementarfall 14, inspänningspunkt A 

MB,13= Böj moment från elementarfall 13, inspänningspunkt B 

MB,14= Böj moment från elementarfall 14, inspänningspunkt B 

A=antal balkar 
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Givna värden 

Beteckning Värde Ursprung 

Fv 1.5 kN/m2 Bilaga 4 

Fs 4.2 kN/m2 Bilaga 3 

Qk 1.5 kN Bilaga 5 

qk 1kN/m2 Bilaga 5 

mp 111.12kg Data för HEA-balk, Bilaga 14 

g 9.82m/s2 tyngdaccelerationen  

a 1.786m Ursprungsritning, Bilaga 13 

b 3.572m Ursprungsritning, Bilaga 13 

W 72.8x103mm3 Data för HEA-balk, Bilaga 14 

B 0.1m Data för HEA-balk, Bilaga 14 

 

Verkande krafter på balken 

Vindlast: 

 Fv=1.5 kN/m
2
 

Snölast: 

 Fs=4.2 kN/m
2
 

Nyttolaster:  

Qk=1.5 kN 

qk= 1kN/m
2
 

Egenvikt av plåten:  

mp= 111.12kg 

g= 9.82m/s
2
 

𝐹𝑝 = 𝑚𝑝 × 𝑔 = 111.12 × 9.82 = 1091,2𝑁 ≈ 1.09𝑘𝑁 

Fe= 1.09kN 



  Offentlig version 

Sida 4 av 7 

 

Snö och vindlast från plåten 

Elementarfall 14 ger  

𝐹𝑝 =
(𝐹𝑣 + 𝐹𝑠) × 𝑙

2
=  

(1.5 + 4.2) × 1.095

2
= 3.12 

Fp=3.12 kN 

Varje balk har 2 plåtar fästa i sig 

𝐹𝑝,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑝 × 2 = 3.12 × 2 = 6.24 

Fp,total= 6.24kN 

Kraftpåverkning på balken 

Kraften från Fe och Fp,total anses ligga som en punktlast där plåtens Mc är beläget i 

förhållande till balken.  

Standard SS-EN 1991-1-1, 3.3.2.1: ”Nyttolaster antas inte samverka med snö och/eller 

vindlast” 

Samverkande krafter på balken blir således: 

Fall 1: Fv+Fs+Fe+ Fp,total 

Fall 2: Qk+ qk+Fe 

Fall 2 kan direkt försummas då både utbredd last och punklaster är mindre än de i fall 1.  

Materialval av balken 

Materialet väljs till ett rostfritt stål ut standard ”SS-EN 1993-1-4” 

Stålet som väljs är syrabeständigt för att klara miljön nära havet.  

Tabell 2.1 

Hot rolled  

Austentic steels  

Grade 1.4404 

Beräkning av balken 

Fv=1.5 kN/m
2
 

Fs=4.2 kN/m
2
 

Sy= 220 MPa 

Su= 520 Mpa 
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Fe= 1.45kN 

B=0.1m 

Fp,total= 6.24kN 

𝑤 =  
𝐹𝑦 + 𝐹𝑏

𝐵
=  

1.5 + 4.2

0.1
= 0.57 

w=0.57kN/m
 

 

För att få fram Mmax studeras momentdiagramen i elmentarfall 13 & 14, Bilaga X.  

Momentdiagramen visar att för båda lasterna att Mmax är beläget i balkens vänstra 

inspänningspunkt. 

Mmax blir då alltså resultanten av lasternas totala moment i vänstra infästningspunkten.  

𝑀𝐴,13 =
(𝐹𝑒 + 𝐹𝑝,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × 𝑎 × 𝑏2

𝐿2
= 

 
(1.45 + 6.24) × 1.786 × (5.358 − 1.786)2

5.3582
= 6.10 

MA,13= 6.10kNm 

𝑀𝐴,14 =  
𝑤 × 𝐿2

12
=  

0.57 × 5.3582

12
= 1.36 

MA,14=1.36kNm 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝐴,13 + 𝑀𝐴,14 = 6.10 + 1.36 = 7.46 

Mmax= 7.46kNm 

W= 72.8x10
3
mm

3
 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
=

7.46 × 106

72.8 × 103
= 102.5 
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σ=102.5MPa 

Sy=σmax=220MPa 

𝑆𝐹 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎
=  

220

102.5
= 2.15 

SF=2.15 

Vikt av balkarna 

mb=16.7 kg/m  

𝑚𝑏,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑏 × 𝐿 = 16.7 × 5.358 = 89.5 

mb,total=89.5kg 

𝑚 = 𝑚𝑏,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐴 = 89.5 × 25 = 2236.9 

m=2237kg 

Balkens böjmoment från egenvikt 

𝐹𝑏 = 𝑚𝑏,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑔 = 89.5 × 9.82 = 878.9𝑁 

Fb=878.9N=0.8789kN 

𝑤𝑏 =
𝐹𝑏

𝐿
=

0.8789

5.358
= 0.164  

wb=0.164kN/m 

𝑀𝑏 =
𝑤𝑏 × 𝐿2

12
=

0.164 × 5.3582

12
= 0.39 

Mb=0.39kNm 

Kontrollräkning av balken med inräknat böjmoment från egenvikt 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 + 𝑀𝑏 = 7.46 + 0.39 = 7.85 

Mtotal=7.85kNm 

𝜎 =
𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊
=

7.85 × 106

72.8 × 103
= 107.83 

σ=107.83MPa 

𝑆𝐹 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎
=

220

107.83
= 2.04 
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SF=2 

 

 

Beräkning av böj moment som påverkar kronring 

 

𝑀𝑘 = 𝑀𝐵,13 + 𝑀𝐵,14 

Ur elementarfall 13: 

𝑀𝐵,13 =
(𝐹𝑒 + 𝐹𝑝,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × 𝑏 × 𝑎2

𝐿2
= 

(1.45 + 6.24) × (5.358 − 1.786) × 1.7862

5.3582
= 3.05  

MB,13=3.05 kNm 

Ur elementarfall 14: 

𝑀𝐵,14 =
𝑤 × 𝐿2

12
+ 𝑀𝐵 =  𝑀𝐴,14 + 𝑀𝑏 = 1.36 + 0.39 = 1.75 

MB,14 =1.75 kNm 

𝑀𝑘 = 3.05 + 1.75 = 4.8 

Mk=4.8 kNm 

Resultat 

Material: Varmvalsat, austenitiskt stål, grad 1.4404 

Balkarna väljs till HEA-100.  

mb,total=89.5kg 

m=2237kg 

σ=107.83MPa 

SF=2 

Mk=4.8 kNm 
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Bilaga 8 - Kronring 

Kronringens utformning blir utefter ursprungsritning. Beräkningarna utförs för att fastställa krävd 

tjocklek.  

Beteckningar 

x=längd av kronringens yttercirkel 

ry=yttre radie av kronringen 

ri=inre radie av kronringen  

Dy=Yttre diameter av kronringen 

Di=Inre diameter av kronringen 

L=Kronringens längd  

B=bredd av kronringens kant 

l= balkens längd 

d=diameter av cistern 

dy=yttre diameter av mittring    

di=inre diameter av mittring 

α=vinkel på av kronringens yttercirkel 

Mk=momentpåverkning från balk 

M= böjmoment 

a=längd från punkt A till balkens infästning 

b=längden från balkens infästning till punk B 

RA= Reaktorkraft i punkt A 

x=längd på kronringen 

MA= Moment i punk A från 1 balk 

MA,R=Resulterande moment i punk A från båda balkar 

MB=Moment i punk B från 1 balk 

MB,R=Resulterande moment i punkt B från båda balkar 
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Mp= Resulterande moment från båda balkar i punkten för högst verkande moment från 1 

balk 

MR,balk=Största resulterande momentpåverkan från balkarna 

FS=Snölast 

MA,SNÖ=Moment i punkt A från snölast 

MB,SNÖ=Moment i punkt B från snölast 

Mmax=största böjmomentet på kronringen 

σmax=Största spänningen materialet klarar 

σ= Verklig spänning 

Sy=Materialets flytgräns 

W=Böjmotståndet 

t=tjockleken av 1 kronringsplatta 

A=Area 

V=Volym 

w=egenvikt 

Fw=last från egenvikten 

ρ= densitet 

g=tyngdaccelerationen 

Me= Böjmoment från ringens egenvikt 

SF= Säkerhetsfaktor 

Pc=Knäcklast 

I=Tröghetsmoment 

E=Elasticitetmodul 

Lm=Längd på mittring 

β=knäckningsfall konstant 
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Givna värden 

Beteckningar Värde Ursprung 

Dy 1494mm Ursprungsritning, Bilaga 13 

Di 906mm Ursprungsritning, Bilaga 13 

L 1505mm Ursprungsritning, Bilaga 13 

B 140mm Ursprungsritning, Bilaga 13 

d 12000mm Ursprungsritning, Bilaga 13 

α 11.3° Ursprungsritning, Bilaga 13 

Mk 4.8kNm Bilaga 7 

FS 4.2kN/m2 Bilaga 3 

ρ 8000kg/m3 Materialdata 

g 9.82m/s2 tyngdacceleration 

E 190GPa Materialdata 

Lm 100mm Ursprungsritning, Bilaga 13 

β 0.5 Bilaga 15 

di 1006mm Ursprungsritning, Bilaga 13 

 

Materialval 

Materialet väljs till ett rostfritt stål ut standard ”SS-EN 1993-1-4” 

Stålet som väljs är syrabeständigt för att klara miljön nära havet.  

Tabell 2.1 

Hot rolled 

Austentic steels  

Grade 1.4404 

Sy= 220 MPa 

Su= 520 Mpa 
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Dimensionering krävd för uträkningen 

För att underlätta uträkningarna antags α=0. Alltså ses kronringen som plan, detta 

kommer medföra överdimensionering.  

Dy=1494mm 

𝑟𝑦 =  
𝐷𝑦

2
=  

1494

2
= 747 

ry= 747mm 

Di=906mm 

𝑟𝑖 =
𝐷𝑖

2
=

906

2
= 453 

ri= 453mm 

cos 11.3 =
𝑟𝑦 − 𝑟𝑖

𝑦
 

𝑦 =
747 − 453

cos 11.3
= 299.8 

y=299.8mm  

𝐿 = 𝐷𝑖 + 𝑦 × 2 = 906 + 299.8 × 2 =  1505 

L=1505mm 

𝑎 = (𝑙 − 𝐵) −
(𝑑 − 𝐷𝑦)

2 × cos 𝛼
=  

(5680 − 140) − (
(12000 − 1494)

2 × cos 11.3
) = 183.15 

a=183.15mm 

 

𝑏 = 𝐿 − 𝑎 = 1505 − 183 = 1322 

b=1322mm 
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Uträkning av momentinverkan från balkar 

Övre och undre platta i kronringen är symetriska. Uträkningarna kan således utföras på en 

platta. 

𝑀 =
𝑀𝑘

2
=

4.8

2
= 2.4 

M=2.4 kNm 

För den sammalagda exakta momentuträkningen används elementarfall 16: 

Momenten från balkarna är symeteriska, alltså blir inverkan på balken lika stor från de 

båda. 

 

𝑀𝐴 = 𝑀 (
𝑎2

𝐿2
+

2 × 𝑏2

𝐿2
− 1) = 2.4 × (

0.1832

1.5052
+

2 × 1.3222

1.5052
− 1) = 1.339 

MA=1.339 kNm 

𝑀𝐵 = −𝑀 (
2 × 𝑎2

𝐿2
+

𝑏2

𝐿2
− 1) = −2.4 × (

2 × 0.1832

1.5052
+

1.3222

1.5052
− 1) = 0.477 

MB=0.477kNm 

𝑅𝐴 = −
3𝑀

𝐿
(

𝑎2

𝐿2
+

𝑏2

𝐿2
− 1) =  −

3 × 2.4

1.505
× (

0.1832

1.5052
+

1.3222

1.5052
− 1) = 1.022 

RA=1.022 kN 
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𝑀0−1 = 𝑅𝐴 × 𝑥 + 𝑀𝐴 = 1.022 × 0.183 + 1.339 = 1.526 

M0-1=1.526kNm 

𝑀1−2 = 𝑅𝐴 × 𝑥 + 𝑀𝐴 − 𝑀 = 

1.022 × 0.183 + 1.339 − 2.4 = −0.874 

M1-2=-0.874kNm 

𝑀1−2 = 1.022 × 1.322 + 1.339 − 2.4 = 0.29 

M1-2=0.29kNm 

Inför alla böjmoment för de kritiska punkterna in i momentdiagram. På grund av 

symmetri kan samma krafter appliceras spegelvänt för de båda balkarna. 

 

𝑀𝐴,𝑅 = 𝑀𝐵,𝑅 = 1.339 + 0.477 = 1.816 

MA,R=MB,R=1.816kNm 

𝑀𝑝 = 1.526 + 0.29 = 1.816 

Mp=1.816kNm 

MR,balk= 1.816 kNm 

Största moment på kronringen från balkarna blir 1.816 kNm som inverkar mellan 0-

0.183m och 1.322-1.505m . 
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Övriga laster på kronringen 

Standard SS-EN 1991-1-1, 3.3.2.1: ”Nyttolaster antas inte samverka med snö och/eller 

vindlast”. 

Vindlaster har ingen direkt påverkan på horisontella ytor.  

Snölasten på kronringen blir den enda verkande faktorn.  

För snölast används ”case 3, clamped circular plate” i bilaga 15 

𝑀𝐴,𝑆𝑁Ö = 𝑀𝐵,𝑆𝑁Ö = 0.125 × 𝐹𝑆 × (
𝐿

2
)2 = 0.125 × 4.2 × (

1.505

2
)

2

= 1.189 

MA,SNÖ=MB,SNÖ= 1.189 kNm 

𝑀𝑅 = 0.0813 × 4.2 × (
𝐿

2
)

2

= 0.0813 × 4.2 × (
1.505

2
)

2

= 0.193 

MR=0.193kNm 

Största resulterande böj momentet 

Största böj momentet kommer att vara i ändarna.  

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝐴,𝑆𝑁Ö + 𝑀𝐴,𝑅 = 1.189 + 1.816 = 3.005 

Mmax=3kNm 

Uträkning av tjockleken 

σmax=Sy=220 MPa 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
 

𝑊 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

3 × 106

220
= 13636 

W=13636mm
3 

𝑊 =
𝐿 × 𝑡2

6
 

𝑡 = √
𝑊 × 6

𝑏
= √

13636 × 6

1505
= 7.37 

t=7.37mm  

Alltså blir t=8mm 
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Kronringsplattans egenvikt 

𝐴 = 𝜋 × (
𝐿

2
)2 =  𝜋 × (

1.505

2
)

2

= 1.78 

A=1.78m2 

𝑉 = 𝐴 × 𝑡 = 1.78 × 0.008 = 0.014 

V=0.014m3 

𝑤 = 𝑉 × ρ = 0.014 × 8000 = 114 

w=114kg 

𝐹𝑊 =
𝑤 × 𝑔

𝐴
=  

114 × 9.82

1.78
= 628 

Fw=0.628kN/m
2 

𝑀𝑒 = 0.125 × 𝐹𝑊 × (
𝐿

2
)2 = 

0.125 × 0.628 × (
1.505

2
)

2

= 0.044  

Me=0.044kNm 

Egenvikten blir försumbar på grund av det låga värdet.  

Kontroll av säkerhetsfaktor 

𝑊 =
𝐿 × 𝑡2

6
=  

1505 × 82

6
= 16053 

W=16053mm3 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
=

3 × 106

16053
= 186.8 

σ=186.8MPa 

𝑆𝐹 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎
= 1.17 

SF=1.17 
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Knäcklast på mittstag 

𝑃𝐶 =
𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

(𝛽 × 𝐿𝑚)2
 

𝐼 =
𝜋

64
× (𝑑𝑦

4 − 𝑑𝑖
4) 

𝑑𝑦 = 𝑑𝑖 + 𝑡 = 1006 + 8 = 1014 

dy=1014mm 

𝐼 =
𝜋

64
× (10144 − 10064) = 1.618 × 109 

I=1.618x10
9
mm

4
= 0,0016m

4
 

𝑃𝐶 =
𝜋2 × 190 × 109 × 0.0016

(0.5 × 0.1)2
= 1.2 × 1012 

PC= 1.2x10
12

N= 1200x10
6
kN 

Resultat 

Material: Varmvalsat, austenitiskt stål, grad 1.4404 

t=8mm 

σ=186.8MPa 

SF=1.17 

w=114kg 

PC=1200x10
6
kN 
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Bilaga 9 - Egenvikt för kronringen 

För referens och kontrolsyfte beräknas vikten av den sammansatta kronringen. 

Beteckningar 

r1 = Radien för basen på kronringen 

s1 = Mantel längden på konen 

α = Vinkel på konen 

r2 = Radien för cirkel arean 

s2 = Mantel längden på kon nr2 

rs = Radien för stag 

hs = Höjden på stag 

As = Mantel area för stag 

A1 = Mantel area för kon nr1 

A2 = Mantel area för kon nr2 

A3 = Area för cirkel 

AK = Mantel area kronringen 

P = Densitet 

V = Volym 

m = Massa 

Mk = Massa för kronringen 

T = Tjocklek för en plåt 

V1 = Volym för plåt 

V2 = Volym för stag 
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Givna värden 

Beteckning Värde Ursprung 

r1 0.747m Ursprungsritning, Bilaga 13 

α 11.3° Ursprungsritning, Bilaga 13 

P 8000kg/m3 Materialdata 

rs 0.511m Ursprungsritning, Bilaga 13 

hs 0.1m Ursprungsritning, Bilaga 13 

T 0.008m Ursprungsritning, Bilaga 13 

Beräkning av egenvikt för kronring 

Kronringen ses som två olika koner, en stor och en liten. Detta för att kunna lösa ut mantelarean. 

Genom att ta bort arean för den lilla konen och lägga arean för den cirkel som då bildas, kan 

korrekt area erhållas. 

Mantel arean för stora konen: 

 

 

 

Figur av triangel 

r1 = 0.747m 

α = 11.3°  

 

A = πsr 

r1 = 0.747m 

s1 = 0.762m 

  

𝑠1 =
0.747

cos (11.3)
= 0.762𝑚 

𝐴1 = 𝜋 × 0.747 × 0.762 = 1.8𝑚2 

r1 

α 

s1 
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Mantel arean för lilla konen: 

 

  

 

 

Figur av triangel 

r2 = 0..453m 

α = 11.3°  

 

A = πsr 

r2 = 0.453m 

s2 = 0.0462m 

Area för cirkel: 

A = πr
2 

r3 = 0.453m 

 

Total Area för kronringen: 

Ak = A1 – A2 + A3 

A1 = 1.8m
2 

A2 = 0.657m
2 

A3 = 0.65m
2 

 

Area för stag: 

As = 2πrh 

rs = 0.511m 

hs = 0.1m 

Volym för plåt: 

𝑠2 =
0.453

cos (11.3)
= 0.462𝑚 

𝐴2 = 𝜋 × 0.453 × 0.462 = 0.657𝑚2 

𝐴3 = 𝜋 × 0.4532 = 0.65𝑚2 

𝐴𝑘 = 1.8 − 0.657 + 0.65 = 1.793𝑚2 

𝐴𝑠 = 2 × 𝜋 × 0.511 × 0.1 = 0.321𝑚2 

r2 

α 

s2 
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V = AT 

Ak = 1.793m
2 

T = 0.008m 

Volym för Stag: 

V = AT 

As = 0.321m
2 

T = 0.008m 

Total volym: 

Vs = 0.00257m
3 

Vp = 0.014344m
3 

Två stycken plåtar  

 

Vikt för kronringen: 

m = pv 

p = 8000kg/m
3
 

V = 0.031258m
3 

Resultat 

Mk= 250kg 

𝑉𝑝 = 1.793 × 0.008 = 0.014344𝑚3 

 

𝑉𝑠 = 0.321 × 0.008 = 0.00257𝑚3 

 

𝑉 = (2 × 0.014344) + 0.00257 = 0.031258𝑚3 

𝑚 = 8000 × 0.031258 = 250𝑘𝑔 
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Bilaga 10 - Cisterns skaldimensionering 

Följande beräkningar dimensionerar cisternens skal. Stödring är inte inkluderad då den inte har 

någon relevant inverkan på dimensioneringen.  

Beteckningar 

e=Nominell tjocklek på skalet 

ec= Uträknad tjocklek på skalet 

D=diameter av cistern 

c= korrosionsmarginal 

Hc=vattenhöjden 

P=konstruktionstryck 

S= tillåten spänning 

W= Densiteten på mediet i cistern 

σmax= Maximal normalspänning 

SF= Säkerhetsfaktor 

Givna värden 

Beteckning Värde Ursprung 

D 12m Ursprungsritning, Bilaga 13 

c 0 Inget angivet för rostfira 
stål 

Hc 9m Ursprungsritning, Bilaga 13 

P Försummad EN 14015:2005 (5.1 (tabell 
3)) & (9.2.2) 

W 1kg/l Vattens densitet 

SF 2/3 EN 14015:2005 (9.1.1.a) 
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Materialval 

Materialet väljs till ett rostfritt stål ut standard ”SS-EN 1993-1-4” 

Stålet som väljs är syrabeständigt för att klara miljön nära havet.  

Tabell 2.1 

Hot rolled 

Austentic steels  

Grade 1.4404 

Nominell tjocklek 

SS-EN 14015:2005 (9.1.5) 

Tabell 16 

10≤D≤15 

Stainless steel 

e=4mm 

Uträknad tjocklek 

 

𝑆 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑆𝐹
=

(220 × 2)

3
= 146.7 

S=146.7 MPa 

𝑒𝑐 =
𝐷

20𝑆
× (98𝑊(𝐻𝑐 − 0.3) + 𝑝) + 𝑐 

𝑒𝑐 =
12

20 × 146.7
× (98 × 1 × (9 − 0.3) + 0) + 0 = 3.49 

ec=3.49mm=4mm 

Kontroll av säkerhetsfaktor 

𝑒𝑐 =
𝐷

20𝑆
× (98𝑊(𝐻𝑐 − 0.3) + 𝑝) + 𝑐 

p=0 

Sy= 220 MPa 

Su= 520 Mpa 

e=4mm 
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c=0 

𝑒𝑐 =
𝐷

20𝑆
× (98𝑊(𝐻𝑐 − 0.3)) 

𝑆 =
𝐷 × (98𝑊(𝐻𝑐 − 0.3))

20 × 𝑒𝑐
=

12 × 98 × 1 × (9 − 0.3)

20 × 4
= 127.9 

S=127.9MPa 

𝑆𝐹 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑆
=

220

127.9
= 1.72 

SF=1.72 

Resultat 

Material: Varmvalsat, austenitiskt stål, grad 1.4404 

ec=4mm 

e=4mm 

S=127.9MPa 

SF=1.72 

Skalets tjocklek väljs till 4mm. 
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Bilaga 11 - Bottenplattan 

Bottenplattans tjocklek erhålls ifrån standarden SS-EN 14015_2015 

Beteckningar 

T= Tjocklek 

Materialval 

Materialet väljs till ett rostfritt stål ut standard ”SS-EN 1993-1-4” 

Stålet som väljs är syrabeständigt för att klara miljön nära havet.  

Tabell 2.1 

Hot rolled plate 

Austenitic steels  

Grade 1.4404 

 

Tabell 13 

Stainless steel 

Lap weld 

Resultat 

Tjockleken på botten, T = 5mm 

 

Sy= 220 MPa 

Su= 520 Mpa 

T = 5mm 
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Bilaga 12 – Ritningar cistern 

3D-sketch över sammanfoga cistern innehållande komponentlista
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2D-ritning över takplåtarna 
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2D-ritning över balkarna 
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2D-ritning över kronringen 
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2D-ritning över cisternskalet  
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2D-ritning över bottenplatta 
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Bilaga 13 – Ursprungsritning 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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Bilaga 14 – Tvärsnittsdata för HEA-balk 
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Bilaga 15 – Applicerade beräkningsformer på kronringen
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Bilaga 16 – Uppdragsbeställningsformulär OKG 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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Bilaga 17 – Hypotes 

Kapitlet är sekretessbelagt. För tillgång till fullständig rapport kontaktats Martin 

Sköldenklint på Semcon i Småland.  
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