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Sammanfattning 
En jordförlagd stålkonstruktion, vid namn Submarine shelter är resultatet av detta examensarbete. 

Submarine shelter är en radiobasstation som kommer att vara placerad under jord. Arbetet är på 15 
högskolepoäng mot högskoleingenjörexamen inom produktutveckling och konstruktion på Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna under tiden april 2010 till juni 2010. Stålkonstruktionen är noggrant 

dimensionerad med handberäkningar och FEM-analys.  

 
Användningsområdet är i första hand för placering under jorden vid telefonmaster och radiotorn. Den 

primära kundgruppen är telekomföretag. Undersökningar om material, jordtryck, jordens korrosiva 

inverkan, rostskyddssystem och markförhållanden har utförts.  

Uppdragsgivaren MAVAB AB tillverkar specialanpassade modulhus och stålcontainrar. Örjan 

Gustafsson, VD på MAVAB AB gav projektgruppen uppdraget. En konkurrentanalys påvisar att det 

finns många aktörer på marknaden som har samma affärsidé som MAVAB AB, detta gör att 

jordförlagda konstruktioner för telekombranschen är aktuellt för att differentiera företaget.  Ingen av de 

andra modulhustillverkarna har en underjordslösning. Produktutvecklingsverktygen kravspecifikation 

och funktionsanalys har lagt grunden för QFD-analysen som viktar kundkraven. QFD visar vilka 

problemområden som är viktigast att lösa. Effektiv tidsplanering har utförts med hjälp av Gantt-schema 

kompletterat med Augmented Structure Design Matrix samt bokföring med hjälp av Statusuppdatering. 

Konstruktionslösningar har framtagits med hjälp av idégenerering och konceptgenerering där verktyg 

som brainstorming har används. Slutligen har SolidWorks Simulation används för att testa 

konstruktionens hållfasthet.  

Huvudproblemet som detta arbete har löst kommer från Björn Mattsson på KM NÄRKONSULT AB. 

Björn Mattsson har ett stort kontaktnät inom Ericsson AB, möjlig kund till produkten. Slutresultatet 

redovisas i form av denna rapport, beräkningsdokument och CAD-modell. Resultatet blev realistiskt, 

Ericsson AB har visat intresse och kommer utföra ytterligare undersökningar.  
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Förord 
Ett stort tack till Örjan Gustafsson och Peter Andersson på Mavab AB för att vi har fått tadel av en stor 

mängd information samt fått mycket hjälp med examensarbetet. Tor Gunnar Vinka, Professor inom 

korrosion på Korrosionsinstitutet har hjälpt oss mycket med materialval och information angående 

markkorrosion. Björn Mattsson på KM NÄRKONSULT för att ha skapat efterfrågan till MAVAB AB 

om en underjordisk radiobasstation och bidragit med mycket information under projektets gång. Tack 

också till alla andra kunniga personer vi har varit i kontakt med under projektets gång. 
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Ordlista 

 

Elektrolyt  = Elektrolyt är en substans som leder elektrisk ström och ger 

   upphov till att elektroner lämnar vissa metalliska material. 

FEM-analys  = Digital framställning av modeller   

   för teoretisk hållfasthetsutprovning 

Mast = En mast är en hög stålkonstruktion som används för att 

skapa höjd till radioantenner. En mast utmärker sig på det 

sättet att den stabiliseras av vajrar som går från mark till 

mast. 

Radiobas station/ Shelter = Det kontrollrum som vanligtvis står bredvid  

   en radio- eller Telecom-mast 

RBS  = Ericssons tekniska telekomutrustning som placeras i en  

  radiobasstation 

Resistivitet  = Resistivitet är ett mått på elektrisk ledningsförmåga som  

  ett material har. Hög resistivitet ger bra isolation och det  

  resulterar i låg aggressivitet i jorden. 

Rostmån  = Överdimensionering i konstruktion för att säkra hållfasthet 

Submarine shelter = Ett kontrollrum som placeras under jorden. Denna shelter  

   har samma funktioner som en vanlig radiobasstation  

   förutom placeringen under marknivå 

Torn  = Ett torn står självständigt med hjälp av fundament under  

   jord 
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1. Inledning 
Rapporten är en teoretisk undersökning gällande möjligheter att konstruera en underjordisk 

radiobasstation. Skulle det finnas en radiobasstation som är nedgrävbar skulle det lösa många problem, 

både vid anläggning och under drift. I nuläget tar det lång tid att få tillstånd att få uppföra en 

radiobasstation, främst på grund utav att det är svårt att få bygglov. Genom att gräva ner 

radiobasstationen elimineras det problemet. Denna produkt är framförallt tänkt att säljas till den 

internationella marknaden och då framförallt till länder i mellanöstern. I dessa länder är driftkostnaden i 

form av kylning av utrustning ett stort problem. Med största sannolikhet kommer denna 

energiförbrukning minska drastiskt om radiobasstationen grävs ner. Detta kommer dock inte undersökas 

i denna rapport. Rapporten kommer att påvisa vilket material som är optimalt att använda vid 

konstruktion av Submarine shelter som är arbetsnamnet. Materialet måste kunna stå emot den 

aggressiva miljön som finns under jord samt kunna tillverkas i MAVAB AB:s verkstad. Resultatet av 

rapporten visar ett konstruktionsförslag som kommer kunna stå emot det marktryck som kommer 

påverka Submarine shelter, samt den korrosiva miljö som kommer att påverka konstruktionen.  

1.1 Bakgrund till arbetet 
Idén med att gräva ner en radiobasstation kom från Björn Mattsson på KM Närkonsult. Björn Mattsson 

har jobbat med uppdrag inom tele-industrin och tillverkare av radiobasstationer under lång tid. Han har 

tillsammans med tele-industrin upptäckt flera problem med befintliga radiobasstationer. 

Idag krävs en väldigt hög energiförbrukning för att erhålla en jämn temperatur inuti radiobasstationen. 

Stationerna utsätts även för skadegörelse och stöld av utrustning. I nuläget måste ägaren av 

radiobasstationen ta vid olika säkerhetsåtgärder för att skydda utrustningen. Detta bidrar till onödiga 

kostnader och tillsammans med all den energi som kylsystemet och ventilationen drar skapar det en hög 

månadskostnad.  

Skulle det gå att gräva ner stationen under jord försvinner garanterat problemen med skadegörelse och 

stöld. Med allra största sannolikhet försvinner även en stor del av den energiförbrukning som krävs för 

att kyla ner stationen. En jordförlagd konstruktion utsätts inte av direkt solljus vilket gör att en stor källa 

till uppvärmning försvinner.  

Eftersom stationen inte kommer komma över den markhöjd som innebär att det krävs bygglov så 

kommer även den ekonomiska påfrestningen försvinna. Detta är i dagsläget en lång fas innan man kan 

få tillstånd att bygga.  

Under arbetets gång har projektgruppen undersökt och fastställt vilket material som är optimalt för den 

tänkta underjordsmiljön, samt kommit fram till en konstruktion som kommer klara av de påfrestningar 

en jordförlagd radiobasstation utsätts för.  

Rapporten kommer visa hur projektgruppen har gått tillväga för att få fram den expertiskompetensen 

som krävs för att kunna utföra materialvalet. Med assistans av Peter Andersson på MAVAB AB har en 

3D-ritad konstruktion tagits fram för att senare kunna byggas i fabriken hos MAVAB AB. Denna 

konstruktion stöds av noggranna beräkningar av värsta falls scenarion under jord.  
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2. Syfte och mål 
Följande text beskriver syftet med examensarbetet och till vem rapporten är skriven samt hur den ska 

kunna komma till nytta efter slutfört arbete. Målen är satta efter vad projektgruppen har för vision att 

slutföra inom den utsatta tiden.  

2.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att detaljplanera framställningen och konstruktionen av en prefabricerad 

radiobasstation som kommer att vara placerad under marknivå i jorden under hela sin livslängd. Detta 

för att minimera skadegörelse och minimera kostnad då exempelvis bygglov ej krävs. Det finns många 

fördelar med att jordförlägga radiobasstationen. Slutresultatet skall presenteras som en teoretisk 

helhetslösning av en konstruktion som visar de fördelar och eventuella nackdelar en nedgrävd station 

kan medföra. Dokumentationen av arbetet i form av denna rapport är också tänkt att användas som stöd 

och säljmaterial för MAVAB AB. Den stora efterfrågan som finns på denna produkt i nuläget skapar 

stora möjligheter för MAVAB AB att utöka sin produktsortiment och produktion. 

2.2 Mål 
Mål med den teoretiskt framtagna konstruktionen i projektet är: 

 Lösningen ska kunna färdigställas på fabriken hos MAVAB AB och vara en ny produkt i deras 

produktsortiment.  

 Produkten ska kunna vara placerad i jorden under hela sin operationstid utan att förlora sin 

funktion, bli skadad eller åstadkomma skada på närliggande miljö. 

 Att MAVAB AB kan erhålla nytta av examensarbetets teoretiska resultat 

 Att MAVAB AB skall kunna produktrealisera de planeringar som detta arbete resulterar i 

 Gruppens mål är att ha en god kontakt för uppföljning av projektet 

3. Projektdirektiv 
När projektgruppen tog kontakt med uppdragsgivaren MAVAB AB och fick uppdraget att skapa en 

underjordisk radiobasstation så hade redan en konsult vid namn Björn Mattsson på KM Närkonsult gjort 

en del idéskisser och tagit fram argument och fördelar med att placera radiobasstationen under jorden 

istället för att placera stationen bredvid telekommasten.  Fördelarna med en jordförlagd konstruktion är: 

 Inget stängsel behövs, vilket minskar kostnaden  

 Kylan från marken kan utnyttjas vilket minskar kostnaden för luftkonditionering 

 Byggnadstillstånd behövs inte för underjordiska rum 

 Sheltern kommer inte att vara synlig vilket är bra för omgivningens utseende 

 Klotter och vandalisering är inte möjlig på shelter vilket tar bort saneringskostnaden 

 Stöldrisken på teknisk utrustning minskar 

Förutsättningarna för examensarbetet är att resultatet skall vara en radiobasstation som klarar av att 

placeras i jorden på erforderligt djup.  

Tillverkningen på MAVAB AB är en mekanisk verkstad och deras styrka sitter i att tillverka 

specialtillverkade containrar i stålplåt. En förutsättning är därför att resultatet skall passa MAVAB:s 

egen tillverkning. Metallplåtar är materialen som kommer utredas. Materialvalet som blir slutgiltigt 

måste leveras i plåt- och profilform(bockade). Dessa material får ej överstiga en brottgräns på 900 MPa 
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för att produktionen smidigt skall klara hantering samt att bockningsmaskinerna skall klara att bearbeta 

plåtarna. 

4. Problemformulering 
Eftersom konstruktionen kommer att vara placerad under jorden innebär det att lösningen skall klara 

påfrestningar så som, marktryck, fukt, och korrosion. Denna prefabricerade radiobasstation skall vara 

utformad främst för att passa för RBS Ericsson problemet består av följande delproblem: 

 Vilket material kommer att vara lämpligt för denna applikation? 

 Hur stora påfrestningar kommer att utsätta produkten med avseende på underjordstryck och 

korrosion? 

 Hur skall konstruktion av höljet/skalet se ut, samt var skall kablage och manöverlucka placeras? 

 Hur anpassas resultatet för att passa sortimentet på MAVAB AB? 

 Ett krav är att höljet skall passa in i produktionen hos MAVAB AB.  

Företagets tillverkning består av metallbearbetning och specialcontainerbygge. Ett underjordiskt rum är 

inget problem att bygga i betong men denna specialcontainer skall vara byggd som ett prefabricerat och 

färdiginstallerat kontrollrum och passa tillverkningen för MAVAB AB samt att den skall gå att 

färdiginstallera i deras fabrik. När radiobasstationen placeras vid radiomast skall den vara driftklar. 

Detta ställer stora krav på vikt och material.  

5. Projektavgränsningar 
Examensarbetet är på 15 högskolepoäng och kommer att utföras under 10 veckor. Detta medför att en 

del avgränsningar kommer att göras för att anpassa uppgiften till den tidsram för arbetet.  

Slutprodukten kommer bestå av en teoretisk planering på en underjordisk metallkonstruktion samt ett 

undersökningsmaterial av de bästa tänkbara lösningar som passar konstruktionen 

Konstruktionsplaneringen innehåller: 

 Påvisa markförhållanden samt underjordens aggressivitet med avseende på korrosion 

 Valt material av shelterskal 

 Beräkning och optimering av shelterskal 

 Simulering av tryck och belastning 

Materialresearchen begränsas till metallsorter. Detta av anledningen att det skall passa produktionen på 

MAVAB AB.  

Konstruktionen avgränsas till en digital modell. Detta byggs med hjälp av Solidworks CAD-modeller 

och simulering 

CAD-Modellen innehåller: 

 Ritningsunderlag för MAVAB AB 

 Modell för simulering och FEM-analys 

 Illustrativ bild av shelter 

 3D modeller för att övertyga investerare och kunder  
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Följande teoretiska referensram har använts under examensarbetes gång för att få fram en så kvalitativ 

och väldokumenterad rapport som möjligt. 

I detta arbete har projektgruppen haft en väldigt tydlig process där de har delat in projektet i olika 

delmål som ska slutföras innan arbetet kan fortgå. För varje val projektgruppen genomförde var en 

grundlig teoretisk undersökning tvungen att genomföras för att kunna styrka valet och det slutgiltiga 

resultatet. Alla teoretiska verktyg är anknytna till litteraturen The mechanical design process, Ullman, 

David. 

 

 

6.1 Gruppformalia 
I projektet krävs tydliga referensramar för gruppmedlemmarna så att alla ligger på samma nivå. Det är 

bra att ge tydliga ansvarsområden och hela tiden dokumentera vad som har och kommer genomföras. 

Detta motiverar gruppmedlemmarna genom projektet till att göra sitt yttersta för ett bra resultat. 

6.1.1 Gruppkontrakt 

I början av examensarbetet upprättades ett gruppkontrakt. Detta för att det inte ska ske några 

missförstånd på vilka krav projektgruppen ställer på varandra och att samtliga projektmedlemmar har 

samma målsättning. Gruppkontrakt bidrar till en mer professionell inställning till examensarbetet. 

6.1.2 Statusuppdatering 

Genom att föra Statusuppdatering varje dag projektmedlemmarna träffas så skapas ett mer detaljerat 

tidsschema om vad som gjorts under de olika dagarna. Detta kompletterar Gantt-schemat väldigt bra 

samt att där går det att läsa vem som står ansvarig för de olika aktiviteterna.  

6.2 Tidsplanering 
Genom tidigare erfarenhet visste projektgruppen att det är väldigt viktigt att planera vilka saker som ska 

genomföras och framförallt när de ska genomföras. Detta för att få en tydlig bild på vad som har gjorts 

och vad som ska göras. 

6.2.1 Gantt-schema 

Projektgruppen började med att skapa ett Gantt-schema i Microsoft Office – Excel. Ett Gantt-schema 

kartlägger aktiviteter och när de ska genomföras, samt hur lång tid som är planerad att lägga ut på dem. 

Figur 1: Processbeskrivning 
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Sedan fyller projektmedlemmarna i hur lång tid det tog och när de olika sakerna genomfördes. På så sätt 

skapas en överskådlig bild över vad som genomfördes och om det genomfördes i tid. 

6.2.2 Augmented Design Structure Matrix 

Projektgruppen genomförde en Augmented Design Strucutre Matrix. Med detta verktyg så planeras 

vilka andra verktyg projektgruppen ska använda för de olika faserna. Först skriver man upp vilka faser 

som projektet kommer gå igenom, sedan vilka olika verktyg som behövs för att klara av dem. I matrisen 

syns också vilka faser som är beroende av varandra. På så sätt blir det klart och tydligt vad som ska vara 

gjort innan det går att gå vidare. Se figur 2 för exempel.  

 

Figur 2: Exempel på Augmented Design Structure Matrix 

6.2.3 Avstämningsmöten 

För att hålla en så tät och tydlig kommunikation som möjligt har projektgruppen haft möte med Peter 

Andersson, MAVAB AB en gång i veckan där projektgruppen gjort en avstämning om vad som utförts 

samt hur arbetet skall gå vidare. Till varje möte har projektgruppen tagit med ett dokument som har fått 

benämningen Avstämningsmöten där projektgruppen visar tydligt vad som har utförts och vilka insatser 

som planeras för att genomföras. 

6.3 Problemdefinition  
Det är viktigt att ha en tydlig problemdefinition, det gör att projektgruppen hela tiden kan gå tillbaka 

och se exakt vad som ska lösas. Frågeställningarna som tas fram under problemdefinitionen ska vara 

besvarade i resultatet av rapporten. 

6.3.1 Kravspecifikation 

I kravspecifikationen listas de krav som ställs på produkten. Beroende på vilken typ av produkt varierar 

kundbehov, prestanda, hållfasthet och andra tänkbara faktorer som ingår i listan. När man utformar 

kravspecifikationen är det viktigt att man enbart beskriver vad som ska uppfyllas, inte på något sätt hur, 

så att projektgruppen inte låser sig vid en specifik lösning i ett tidigt stadium. En färdigställd 

kravspecifikation visar de som är inblandade i projektet vilka gemensamma mål man ska jobba mot och 

är därför ett viktigt kommunikationsmedel. Kravspecifikationen används dessutom tillsammans med 

QFD-verktyget där både krav (vad) och funktioner (hur) ställs mot varandra.  

6.3.2 QFD 

QFD är en förkortning av Quality Function Deployment. Med hjälp av QFD kan projektgruppen tydligt 

visa vilka krav som finns på produkten samt vilka produktegenskaper som gör att kraven tillfredställs. 

Målvärden sätts för produktegenskaperna, för att de så bra som möjligt ska tillfredställa kraven. Mellan 
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kraven och egenskaperna får man sedan fram ett samband, som visar på vilka egenskaper man bör lägga 

störst vikt vid, för att tillfredsställa kundens eller uppdragsgivarens behov på bästa sätt. Verktyget 

används även för att jämföra den egna produkten mot konkurrenter eller sina gamla produkter. Om 

QFD:n genomförs noggrant kommer det hjälpa projektet mycket då projektgruppen kommer ha 

användning av det i flera delar av projektet.  

6.3.3 Funktionsanalys 

En funktionsanalys är en analys av samtliga funktioner som ska finnas med i produkten. Denna är oftast 

uppbyggd som ett funktionsträd. Med huvudfunktionen högst upp följt av delfunktioner, ofta 

förekommer också stödfunktioner till de olika delfunktionerna. Huvudfunktionen är produktens 

viktigaste funktion och sedan följer de funktioner som gör att den fungerar – delfunktionerna. Sedan 

tillkommer det fler delfunktioner för att få dem att fungera. Stödfunktioner är sådana funktioner som 

inte krävs för att huvudfunktionen ska fungera men är ändå önskvärda.  

6.3.4 FMEA 

FMEA står för Failure Modes and Effects Analysis, det är ett verktyg för att i ett tidigt skede hitta och 

identifiera möjliga fel som kan uppstå med produkten. Effekten av dessa fel bestäms och även dess 

framtida åtgärder för att undvika detta. De fel som uppstår betygssätts med en skala 1-10 för att kunna 

mäta de olika faktorerna, felsätt, felorsak och feleffekt, och därefter multipliceras de med varandra och 

resultatet visar de risker som kan uppträda.  

Utvärderingen visar de felorsaker som är allvarliga och kan på så sätt åtgärdas, allvarlighetsgraden 

poängsätts i detta verktyg. Detta är ett användbart verktyg då projektgruppen kan se vilka förbättringar 

som är viktigast att jobba med. FMEA är ett resursbesparande verktyg. 

6.4 Informationsinhämtning 
I starten av projektet visste projektgruppen väldigt lite om radiobasstationer och containertillverkning. 

För att kunna förstå problemet varför det behövs en Submarine shelter och även möjligheterna så 

krävdes mycket informationshämtning. Informationshämtningen har varit viktig för att få reda på vad 

som påverkar Submarine shelter.  

6.4.1 Intervjuer 

Det bästa sättet att få information är att prata med sakkunniga experter. Många gånger är väntetiden för 

lång vid e-postkonversationer. Det är väldigt inspirerande att samtala med professorer och experter 

inom ämnet som behandlas. Dessa intervjuer kan ge svar på frågor samtidigt som information man inte 

visste att man behövde kan komma fram. Under informationsinhämtningsfasen så har en mängd 

sakkunniga personer kontaktats. Detta projekt var beroende av kunskap inom: 

 Konstruktion och dimensionering 

 Markförhållanden  

 Tryckberäkningar 

 Korrosionslära  

 Materialinformation 

 Andra jordförlagda konstruktioner 

Under rubrik 11.3 i Referenser finns de personer som har kontaktats för information. 

6.4.2 Fältstudie 

För att få en klar syn på hur en produkt fungerar så är det bra att genomföra en fältstudie där 

projektmedlemmarna kan studera produkten när den är i användning. Detta kan bidra till en större 
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förståelse hur produkten fungerar, men också att projektgruppen får en uppfattning på storleken på 

produkten. På detta vis syns vissa lösningar och vad de är till för ofta väldigt tydligt.  

6.4.3 Konkurrentanalys 

För att få en inblick i marknaden så är det bra att genomföra en konkurrentanalys där projektgruppen 

kan få en inblick i vad som finns i nuläget och vilka som kan vara störst konkurrenter. När 

projektgruppen går igenom konkurrentanalysen får de också mycket inspiration på olika lösningar.  

6.4.4 Miljöaspekter och driftsäkerhet 

För att få en uppfattning om vilka slags miljöer Submarine shelter kan komma att befinna sig i under 

användning så genomfördes en undersökning med avseende på miljö. Den går genom jordmiljöer och 

dess påverkan på en stålkonstruktion och hur korrosion kan uppstå. Detta är väldigt viktigt att sätta sig 

in i då det är ett stort hot mot konstruktionen. 

6.4.5 Skyddsmetoder 

Skyddsmetoder och proaktiva åtgärder för risker är viktigt. Att lägga ner mycket tid på att söka rätt på 

flera olika sätt hur en metall kan skyddas under jord är av högsta prioritet. Detta är för att skapa så 

många alternativ som möjligt och framförallt för att hitta det bästa alternativet för produkten.  

6.4.6 Materialundersökning 

En välutförd materialundersökning är viktig. Detta hjälper till att hitta ett material som klarar de krav 

som ställs. För att hitta lämplig information så kontaktas experter inom materialvetenskap. En 

materialundersökning var av största vikt i detta examensarbete.  

6.4.7 Materialval 

Ett materialval är resultatet av materialundersökningen. Materialval behöver en jämförelse av de olika 

materialalternativ som finns. Denna jämförelse visar hur de olika alternativen klarar kraven och 

förutsatta tillverkningsparametrar. 

6.5 Konceptgenerering 
Efter fastställning av material så tas projektet till nästa steg. Detta är idégenerering och 

konceptgenerering på möjliga konstruktionslösningar. Projektgruppen kan i detta skeende använda sig 

av brainstorming för att hitta så många olika lösningar som möjligt. Sedan visualiseras dessa med hjälp 

av skisser som visas upp på möte med uppdragsgivarna och handledare. På mötena kan projektgruppen 

tillsammans med uppdragsgivaren bestämma vilket/vilka koncept som 

skulle gå vidare till nästa steg.  

6.5.1 Brainstorming 

Brainstorming är ett verktyg som underlättar idégenereringen. Delaktiga 

medlemmar ska få ur sig så många idéer som möjligt, det är viktigt att inte 

komma in i konservativa tankar på vad som är möjligt respektive inte är 

möjligt. Av denna anledning fungerar det oftast bättre ju tidigare in i 

projektet medlemmarna genomför brainstormingen.  

6.5.2 Konceptskisser 

Vid framtagning av koncept och idéer så är det väldigt bra att visualisera med handskisser för att få en 

bättre bild hur varje koncept fungerar. Skisser är utmärkta för att visa uppdragsgivare i ett tidigt skede 

av projektet. Det är ett tydligt sätt att visa att det endast är ett koncept då intrycket av en skiss ger en 

mer ofärdig bild, än om det skulle vara en CAD-modell.  På så sätt inbjuder det till fler synpunkter och 

förbättringsförslag.  

Figur 3: Illustration av 
idégenerering 
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6.6 Konceptval 
Efter att ha kommit fram till en handfull koncept så måste de bästa koncepten/konceptet vaskas ut. För 

att göra det genomfördes bla. en PUGH:s matris. Diskussion med uppdragsgivare skedde även här. Det 

är också viktigt att kontrollera så konceptet uppfyller de krav som finns i kravspecifikationen.   

6.6.1 PUGHs Matris 

Efter att ha genererat fram flera olika koncept måste de utvärderas. Då är PUGHs matris ett utmärkt 

verktyg att använda. I PUGHs matris ställs alla krav på produkten upp och jämförs mot en 

referensprodukt där man sätter en nolla om konceptet ses som likvärdigt som referensen, plus ett om 

konceptet är bättre och minus ett om konceptet är sämre än referensprodukten. Det som värderas är 

alltså hur bra de olika koncepten fyller upp varje enskilt krav. Om koncept hamnar på lika resultat går 

det att använda sig av intervallet minus två till plus två för att få en tydligare skillnad.  

6.7 Konstruktion 
För att möjliggöra för en konstruktion som har teoretiskt underlag att den håller så måste konceptet gå 

genom flera steg. Projektgruppen tog reda på belastningar som produkten utsätts för och modellerade 

upp konceptet för att kunna upptäcka eventuella fel som inte upptäckts tidigare. Sedan användes CAD 

och beräkningar tillsammans för att simulera om konstruktionen höll för tänkt belastning.  

6.7.1 Beräkningar 

Vid alla produkter som belastas på något sätt vid användning måste beräkningar på konstruktionen 

genomföras för att säkra dess hållbarhet. Beroende på i vilka slags situationer och vilka sätt produkten 

belastas på krävs olika beräkningar. I denna rapport är det belastningen ifrån marktryck som har krävt 

mest beräkningar. 

6.7.2 CAD 

I projektet används SolidWorks som programvara för CAD-modellering. CAD är ett bra verktyg för att 

kunna visualisera produkten till presentationen och för uppdragsgivare, framförallt är det ett bra verktyg 

för att dimensionera och simulera.  

6.7.3 Simulering 

Simuleringen i detta projekt är gjord i programmet SolidWorks Simulation. Det är ett FEM-program 

som är inbyggt i modelleringsprogrammet SolidWorks. Med hjälp av FEM-beräkningar så kan modeller 

belastas med beräknat tryck. Resultatet visar hur stor nedböjning som skapas på modellen vilket kan 

jämföras med krav på konstruktionen. På detta sätt går det att optimera konstruktionen så mycket som 

möjligt innan prototypbygge och på så sätt komma ett steg närmare realisering.  
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
Nedan följer den tillämpade lösningsmetodik som har applicerats på den teoretiska referensram som 

ställdes upp. Texten beskriver examensarbetets tillvägagångssätt från projektstart till slutresultat. 

7.1 Gruppformalia 
Projektgruppen började med att genomföra gruppformalia som beskriver hur gruppmedlemmarna skulle 

genomföra projektet tids- och engagemang mässigt. 

7.1.1 Gruppkontrakt 

Gruppkontraktet upprättades första dagen av projektet där båda gruppmedlemmarna satte sig ner och 

hade en öppen diskussion om hur var och en ville att projektet skulle genomföras. Här sattes mötestider 

upp för hela arbetet. När kontraktet skrevs så bestämdes tiderna 9.15–16.00. Ganska snart in på 

projektet bestämde projektgruppen att gå efter tiderna 8.15–16.00, tills medlemmarna kom överens om 

att gå tillbaka till ordinarie arbetstid. Gruppkontraktet finns i bilaga 1 

7.1.2 Statusuppdatering 

Statusuppdateringen används för att föra loggbok över utfört arbete. Dessa dokument fungerar även bra 

för att tydliggöra vad som krävs för nästkommande möte. Vid rätt användning av Statusuppdateringen 

kan de göra mötena väldigt effektiva. Projektmötet skall skilja på arbete, där projektgruppen sitter och 

arbetar med projektet, och faktiskt möte där projektgruppen diskuterar över delar i projektet.  

Statusuppdatering finns i bilaga 2 

7.2 Tidsplanering 
Följande stycke avser att beskriva hur tidsplanering använts som projektverktyg. 

7.2.1 Gantt-schema 

För att göra Gantt-shemat till ett effektivt tidsverktyg krävs en noggrannhet och precision i planeringen. 

Detta projekt har haft nytta av att hela tiden kunna titta hur mycket tid som återstår och hur mycket tid 

som kan läggas på respektive projektdel.  Utfallet har stämt väldigt bra. Den största avvikelsen från 

planeringen är Informationsinhämtning. Gantt-schemat fungerar väldigt bra om tid och energi läggs ner 

på att skapa en realistisk tidsplan. Se Bilaga 3 för Gantt-shema. Delar i planeringen: 

 Gruppformalia 

 Informationsinhämtning 

 Konceptgenerering 

 Vidareutveckling av koncept 

 Presentation av resultat 

 

Figur 4: Övergripande process 

  

  

Information Idé Produktrealisering
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7.2.2 Augmented Design Structure Matrix 

En tydlig övergripande planering är mycket bra tidigt i projektet. Detta används som ett första steg av 

tidsplanering. På uppstartsmötet med uppdragsgivaren så är detta dokument väldigt användbart. Detta 

visa även, om det är rätt utfört, i vilken ordning olika moment kan utföras. Augmented Design Structure 

Matrix är ett bra verktyg och stöd för arbetsprocessen. Då en gruppmedlem upplever att han/hon inte vet 

vad som skall göras så kan detta planeringsdokument visa vad som kan utföras. Detta verktyg visar 

vilka arbetsmoment som är beroende av varandra och i detta projekt har det varit väldigt användbart.  

Projektarbetet innehar olika moment som kan drivas parallellt. Detta verktyg visar tydligt om vilka 

moment som tillåts utföras samtidigt. Projektmedlemmarna utförde ADSM tidigt i projektet där de 

skrev upp olika faser i projektet för att sedan skriva in vilka verktyg som kunde användas i dem. Se 

bilaga 4 för Augmented Design Structure Matrix. 

7.2.3 Avstämningsmöten 

För att hålla en rak och tät kommunikation mellan projektgruppen och arbetsgivaren så skapades 

avstämningsdokument till avstämningsmöten. Dessa hjälper till som stöd för resultatredovisning under 

arbetets gång. Resultatredovisningen hålls en gång per vecka under projektets gång. 

Avstämningsdokumentet överlämnas till arbetsgivaren för att de skall kunna styra resultatet dit de vill.  

Tidigare erfarenheter gav oss idén till avstämningsdokumenten på grund av att arbetsgivaren inte varit 

delaktig i arbetsprocessen på det sätt att han/hon kan styra resultatet som de vill. Målet med detta 

projekt är att få resultatet realiserat. Om arbetsgivaren kan påverka projektet så kommer de ha en ökad 

tillfredsställelse över resultatet.  

7.3 Problemdefinition 
Genom en tydlig problemdefinition bidrar det till att projektgruppen lättare kan få fram vilka problemen 

är och tydligt framställa dem. Desto tydligare problem desto lättare är det att svara på dem.  

7.3.1 Kravspecifikation 

Projektgruppen har valt att dela upp kravspecifikationen under olika rubriker. Det är Skydd från 

omgivningen, Konstruktion, Transport och miljö. Flera av kraven är de krav som Örjan Gustafsson på 

MAVAB AB har kommit med. Även Björn Mattsson KM Närkonsult har bidraget med en del krav. 

Detta för att alla parter ska vara nöjda med produkten. Värdena på de olika kraven är hämtade från en 

kravspecifikation på en befintlig shelter. Fullständig kravspecifikation finns att läsa i bilaga 5. 

7.3.2 QFD 

Projektgruppen genomförde QFD för att jämföra hur bra Befintlig Shelter, Submarine Shelter och 

KNOCKs variant kallad KHEOPS fyllde upp marknadskrav respektive produktegenskaperna.  

Projektgruppen viktade marknads- och kundkrav mot varandra så för att se vilka funktioner som är de 

mest värdefulla. Detta ger projektmedlemmarna en chans att veta vad kunden verkligen vill ha. 

Målvärdena och egenskaperna är tagna ifrån kravspecifikationen och bifogade dokument som givits av 

Björn Mattsson, se bilaga 6 

De viktigaste kraven att uppfylla är enligt QFD: 

 Skydda telecomutrustning 

 Sända och ta emot signaler till intilliggande mast 

 Klara av att vara markförlagd 

 Kunna färdigställas i MAVAB:s AB fabrik 
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Det två viktigaste produktegenskaperna resulterade i ett korrosionsbeständigt material och en kraftig 

konstruktion. 

I QFDen syns det att Submarine Shelter kommer klara av kraven marknaden ställer bäst av alla 

produkter. När det gäller produktegenskaper har KHEOPS en viss fördel på vissa mest på grund utav att 

den är gjord i betong. Detta är något som projektgruppen är medvetna om, betong är ett överlägset 

material så fort en konstruktion ska befinna sig i marken men detta är inte ett alternativ.  På övriga 

punkter så visar Submarine Shelter ändå ett positivt resultat.  

Projektgruppen känner sig säkra på att Submarine Shelter är en produkt som kommer att vara 

efterfrågad på marknaden när den kommer ut. QFD ger en tydlig bild av vilka marknadskrav som 

Submarine Shelter uppfyller. Dokumentet kommer att vara en övertygande teoretisk källa vid 

försäljning av Submarine Shelter.  

7.3.3 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen ger en tydlig bild av graderingen av produktens funktioner. Submarine shelter har en 

huvudfunktion att skydda teknisk utrustning. En viktig delfunktion är att Submarine shelter ej påverkas 

av omgivande miljö, så som korrosion, frätning och belastning. En annan är att inneha säkerhet, för att 

personal överhuvudtaget skall vilja utföra service på teknisk utrustning i radiobasstationen. Här följer de 

funktioner hos Submarine shelter som finns i Funktionsanalys: 

 Huvudfunktion: Skydda teknisk utrustning 

 Delfunktion: Medge nedsänkning 

 Delfunktion: Korrosionsbeständig 

 Delfunktion: Medge service av teknisk utrustning 

 Delfunktion: Möjliggöra ingång för personal 

 Delfunktion: Inneha säkerhet 

 Delfunktion: Låsmekanism på ingång 

 Delfunktion: Ej påverkas av miljö 

 Delfunktion: Tåla temperaturvariationer 

 Stödfunktion: Möjliggöra användning av lyftverktyg 

 Stödfunktion: Säker mot vandalisering 

Ovan står några av funktionerna taget från funktionsanalysen. Detta dokument finns i bilaga 7 

7.3.4 FMEA 

FMEA kartlägger vilka möjliga felorsaker och effekter, då vissa kan åkomma personskador. För att 

undvika riskerna finns det ganska lätta åtgärder som en extra kontroll av produkten. De risker som 

försvinner genom att byta material eller räkna om är ofta risker som inte kommer att förekomma. Då 

MAVAB AB redan genomför riskanalyser för så känsliga delar. FMEA-dokumentet finns i bilaga 8 
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7.4 Informationsinhämtning 
Projektgruppen har under hela projektet sökt mycket information från flera olika källor. Detta för att 

kunna fastställa ett kvalitativt resultat.  

7.4.1 Intervjuer 

Under arbetets gång har projektgruppen haft en tät kontakt med Peter Andersson på MAVAB AB, han 

har kommit med mycket bra information som varit till stor hjälp. Till en början hur tillverkningen på 

MAVAB AB går till och vad som bör tänkas på. Men också senare i detaljfrågor angående 

konstruktion.  Örjan Gustafsson, VD på MAVAB AB har också han varit till stor hjälp som har tillåtit 

flera besök på företaget och alltid varit positiv till kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I starten av arbetet kontaktade projektgruppen grundaren till idén, Björn Mattsson. Han tyckte det var 

bra att projektgruppen hade börjat utvecklat idén och har varit väldigt energisk och inspirerande under 

projektets gång. Han har delat med sig av flera uppgifter gällande krav som ställs på utrustning men 

även många bra idéer på lösningar. 

Intervjuerna har lett till en ökad kunskap inom korrosion och materialvetenskap. Många bra idéer 

angående materialval har kommit från intervju med Korrosionsinsuttet. De material som har varit under 

utredning har hela tiden dubbelkollats med expertpersonal inom materialtillverkning. 

Exempel på intervjuer som varit viktiga för arbetet: 

 Outo kumpu svarade på frågor angående syrafasta stål 

 Korrosionsinstitutet på korrosionsfrågor och markens aggressivitet 

 Töreboda svets har bidragit med information angående bränslecisterner. 

 Citybanans projektledare har informerat om konstruktion av tunnelelement 

 Mälardalens Högskolas expert inom materialvetenskap Göran Svensson har bidragit till 

materialalternativ 

 

 

  

Figur 5: Illustration telefonintervju 
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7.4.2 Fältstudie 

För att skapa skapa en realistisk bild av vad en shelter används till och hur det ser ut på plats efter 

installation så krävdes en fältstudie. Detta gav projektgruppen inspiration och vidare frågeställning till 

MAVAB AB.  

Radiomasten och sheltern som besökts ligger i Eskilstuna vid köpcentret Tuna Park.  

Besöket gav ett intryck av hur stora krafter som påverkar en radiomast när det blåser.  Placering av fler 

radiobasstationer var möjlig vid denna radiomast. Företagen COMVIC och 3GIS äger dessa 

radiobasstationer. Detta besök bekräftar problemet med förstörelse i form av klotter.  

 

 

Projektgruppen upplever att dessa stationer bör 

grävas ner på grund av hur mycket de stör 

omgivningen visuellt. 

Kabelföringen dras i luften på en kabelstege på 

dessa sheltrar. Detta gör att vandalisering är lätt att 

åstadkomma.  

Fältstudien var givande och gav ett tydligt intryck av 

de krav som användaren har på produkten. 

 

 

  

Figur 6: Fältstudie Figur 7: Fältstudie 

Figur 8: Fältstudie 
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7.4.3 Konkurrentanalys 

De styrkor som Submarine shelter har kan lätt skapas av företag som tillverkar radiobasstationer. Men 

anledning av att betong är ett ämne som inte korroderar i jorden så betraktas de företag som kan hantera 

modultillverkning och förinstallation av betongshelters som stora konkurrenter. Svagheten hos 

betongshelters är dess höga vikt. Svagheten hos MAVAB är att priset på produkten Submarine shelter 

kommer bli högre än konkurrenterna på grund av korrosionsskyddet en stålkonstruktion bör äga. De 

tryck som påverkar en stålplåt orsakar värre skada än på ett betongblock. Styrkan hos stål är dess 

elasticitet och tålighet med förhållandevis låg vikt. Nedan följer den utförda konkurrentanalysen. 

7.4.3.1 KL-Industri AB 

Konkurrent i Sverige 

Webadress: http://www.kl-industri.se/ 
 
KL-industrier har ett bredare sortiment än MAVAB 

AB då KL-industrier tillverkar radiobasstationer i 

betong och plåt. Deras största hot i detta fall är 

deras kunskap om betongbodar. Det är mycket 

viktigt att KL-industrier inte får information 

angående Submarine shelter. 

Produktion  

Produktionen ligger i Finspång. Företaget äger 

 även Brotonic sedan 2009. Detta företag har levererat 

betongbodar i väldigt lång tid så de har stor 

kompetens och erfarenhet. 

Verksamhet 

Vindkraft, försvar, nätstationer, satellitstationer 

  

Figur 9: Konkurrent KL-industri AB 

Figur 10: Konkurrent KL-industri AB 

http://www.kl-industri.se/
http://www.kl-industri.se/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/ELIT_2.JPG&width=800m&height=600m&bodyTag=<BODY style="margin: 0; background:
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7.4.3.2 Brotonic 

Konkurrent i Sverige 

Webadress: 

http://www.brotonic.se/  

De har en affärsidé som liknar MAVAB AB´s. 

Brotonic producerar och utvecklar det produkter 

inom modulära- och mobila inneslutningar i en 

mängdmaterial. Brotonic arbetar med totallösningar 

och kan leverera många typer av installationer samt 

lös och fast inredning 

Produktion  

Produktionen ligger i Sala. De tillverkar teknikhus, 

kiosker, skåp samt specialcontainrar. Brotonic gör 

specialanpassade byggelement vilket utgör ett hot 

mot tillverkningen av Submarine shelter, då ett 

källarrum enklast byggs i betong. Det är viktigt att 

ingen information varken når Brotonic eller KL-

industri AB 

Verksamhet 

TeleCom, GSM/3G, Bredband, Stadsnät, 

Reservkraft, Kyla & värme, Service & verktyg, Test, 

Bostad & kontor  

Detta företag är en del av KL Bro AB sedan 2009. 

Figur 11: Konkurrent Brotonic 

http://www.brotonic.se/
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7.4.3.3 JACO 

Konkurrent i Sverige som har liknande resurser som 

MAVAB AB. 

Webadress: www.jaco.se 

Produktion 

JACO FABRIKS AB Fabrik ligger i Hargshamn 

Verksamhet 

JACO beskriver sin verksamhet enligt följande: 

”JACO utvecklar, konstruerar och tillverkar 

tekniklösningar inom området elkraftsdistribution, tele-

com, järnväg och industri. Exempel på produkter är 

byggnadsmoduler och skåpkapslingar med integration 

av tekniska utrustningar. Produkterna kan levereras fullt 

sammansatta och rutinprovade eller i kitform som 

”platta paket” för montering på valfri plats.” 

Detta är mycket likt vad MAVAB gör och bedöms 

därför vara en konkurrent som kan vara mycket 

intresserad av Submarine shelter konceptet.  

 

 

Figur 12: Konkurrent JACO 

Figur 13: JACO 

Figur 14: Konkurrent JACO 

http://www.jaco.se/
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7.4.3.4 KNOCKTELECOM 

Konkurrent i Spanien som tillhör en 

världsomfattande orginisation och tillverkar 

underjordslösningar i betong. Dessa levereras 

som förinstallerade helhetslösningar. Detta 

bedöms vara den största konkurrenten till 

Submarine shelter. 

Webbadress:  www.knocktelecom.com 

Knock beskriver sig enligt följande: 

“KNOCK designs, manufactures and 

commercializes robust, flexible an innovative 

solutions of fixed and mobile infrastructures 

for telecommunication networks. 

Integrated in the Grupo Ormazabal, KNOCK 

offers complete solutions -from the design, 

engineering and own production to the after sales service- 

with standard and customized configurations in 

accordance to the customer requirements.  

The experience in own product design and production gives KNOCK a response capacity and lead time 

adapted to the client’s demands.” 

De specifika produkter som hotar Submarine shelter heter KHEOPS och KEPHREN. De är 

radiobasstationer som är byggda för underjordiskt bruk. Dessa är mycket avancerade och erbjuder en 

helhetslösning på samma sätt som Submarine shelter. 

Svagheter: Svårhanterlig på grund av dess höga 

vikt på 30 ton. Både KHEOPS och KEPHREN 

ställer krav på specialtransport då deras storlek 

överskrider tillåtna mått.  

 

Figur 15: KHEOPS 

Figur 16: KEPHREN 
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Produktion  

Ormazabal heter koncernen. De har produktion i hela världen. Detta är den största konkurrenten som 

projektgruppen känner till för Submarine shelter och MAVAB AB:s tillverkning av jordförlagda 

radiobasstationer. Detta är en jättestor organisation och verkar ha väldigt stora finansiella resurser vilket 
innebär att de skulle kunna realisera en idé väldigt snabbt. 

 

Verksamhet 

De är världsledande inom telekombranschen och är etablerade i 50 länder. Följande punkter är citerade 

från KNOCK’s hemsida och beskriver deras verksamhet: 

 Commercial Telecom networks, both wireless and 

wireline. 

 Private communications networks (PMR / Tetra 

technologies).  

 Oil, Gas and transport communications networks.  

 Military and security forces networks. 

 Government and public networks.  

Distributed systems. 

  

Figur 17: KEPHREN 
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7.4.4 Miljöaspekter och driftsäkerhet 

Detta avsnitt tar upp de faktorer som påverkar konstruktionens driftsäkerhet. Det är till stor del 

korrosion som hotar driftsäkerheten, men även temperatur och olika påfrestningar från jorden. Följande 

text beskriver de eventuella nackdelar samt fördelar med att placera en radiobasstation under marken. 

Projektets tidsgräns tillåter inte att gruppen förbereder för exakta positioneringar av slutprodukten 

Submarine shelter. Projektet avser att konstruera en produkt som förbereds för värsta möjliga 

förhållande, såsom direktkontakt med jord och mark, fukt, grundvatten och skadliga mineraler.  

Utgångspunkten för projektet är att Submarine shelter skall vara placerad värsta fallets korrosiva miljö. 

Den skall enligt kravspecifikationen vara i drift under 50 år och driften skall inte störas på grund av 

skalskada. Detta är ett skarpt materialvetenskaplig problem.  

7.4.4.1 Miljö 

För att säkra konstruktionen mot naturens aggressivitet med avseende på korrosion och ytskada så 

måste antaganden kring den valda atmosfären att vara den värsta tänkbara. Miljön som undersökts är 

oljeländer i mellanöstern så som Kuwait, Iran och Irak. Denna konstruktion kommer att utsättas för 

marktryck och sheltern skall byggas för att klara värsta fallets marktryck. 

Detta innebär: 

 Ökenklimat 

 Salt miljö  

 Sand i marken håller mycket fukt 

 Placeringsdjup 3-3,5 meter under marknivå 

 Placeringsdjup vid grundvattennivå 

  

Figur 18: Ökenklimat Kuwait 
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7.4.4.2 Korrosiva miljöer 

De viktigaste korrosiva miljöerna att ta hänsyn till är vatten, jord och torra gaser. Vatten skapar en 

elektrolyt(se ordlista) runtomkring metallen vilket bidrar till korrosion. Jord är ofta fuktigt och binder 

lätt vatten. Torkar inte marken upp så kommer elektrolyten finnas under hela konstruktionens livslängd. 

Torra gaser är främst skadliga vid höga temperaturer och placeringsdjupet förutspås att hålla en jämn 

låg temperatur runt konstruktionen.  

Ökenklimat 

I ökenklimat sker stora temperaturvariationer 

från dag till natt. Detta hämmas av det 

täckskikt som täcker konstruktionen och 

skyddar mot solens värmeenergi på dagen. 

Mellanösterns länder har en saltrik atmosfär. 

De långa perioderna med hett klimat orsakar 

torka. Detta bidrar till att vattendrag får 

högre saltkoncentration.  

 

Jord 

Jorden består av lösa avlagringar mellan 

markyta och berggrund. Vissa jordarter har 

bildats genom vittring av berg och förmultning av växter och djur. Andra har transporterats dit med 

hjälp av vattendrag eller vind. Jorden består av tre faser: 

 Jordpartiklar, som kan vara av oorganisk karaktär (t ex lera, sand och grus) eller av organisk 

natur (t ex torv, gyttja och dy); De oorganiska jordarterna indelas efter partikelstorleken; 

exempelvis är denna hos lera mindre än 0,002 mm, hos silt 0,002-0,06 mm och hos sand 0,06-

2,0 mm. 

 Jordfuktighet, som innehåller olika lösta ämnen, t ex syre, väte-, klorid-, sulfat- och 

vätekarbonatjoner 

 Gasfas, främst bestående av kväve och syre, som tränger ned företrädesvis genom icke 

vattenfyllda porer och sprickor samt koldioxid bildad genom nedbrytning av organisk substans i 

jorden.  

  

Figur 19: Ökenklimat IRAK 
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7.4.4.3 Markens korrosiva effekter 

Ordet korrosion kommer från det latinska verbet corrodere, som betyder ”gnaga sönder”. Rostning hos 

järn och stål är den mest kända formen av korrosion. Motsvarande processer förekommer hos andra 

metaller och även hos ickemetalliska material, som plast, betong och keramer.  Termen korrosion står 

för en process. Denna utgörs av en fysikalisk-kemisk reaktion mellan ett material och omgivande 

medium och leder till förändringar i materialets egenskaper. Korrosivitetsklass för jord enligt rostskydd 

är Im 3
1
. Im 3 är anvisningar för rostskydd för jordförlagda konstruktioner. Denna korrosionsklass är 

även den värsta enligt rostskyddsstandard. 

Metalliska material påverkas olika beroende på vilket medium den befinner sig i. Jord är ett aggressivt 

nedbrytande medium för metaller men även för andra materialtyper. Jordens korrosiva effekt beror på 

ett antal saker, bland annat vilka ämnen jorden består av, hur hög fukthalt den innehåller, dess pH-

värde, resistivitet samt mängden mikroorganismer. Jordens aggressivitet varierar mycket beroende på 

vilken geografisk plats man befinner sig på. Vanliga ämnen i svenska marker är kalk, morän och 

sandmärgel. Dessa påverkar korrosionen måttligt, det vill säga att svensk mark inte är speciellt 

aggressiv. Submarine shelter skall placeras i ökenklimat i mellanöstern och detta område har en 

aggressiv jordtyp med högre temperatur än i Sverige. 

Olika metaller har olika korrosionspotential. Om metallstycken är omgivna av en elektrolyt så 

möjliggörs en elektrisk ström. Den elektriska strömmen och dess styrka avgörs av vilket medium 

metallen är omgiven av. Korrosionsförmågan varierar mellan olika metaller.  

Ett sätt att fastställa jordens aggressivitet på angiven plats är att är att bestämma dess resistivitet(se 

ordlista). En fuktig jord förknippas med aggressiv korrosion. Fukt fungerar som en elektrolyt och en 

ökande mängd fukt i jorden minskar därmed jordens resistivitet och leder till en mer aggressiv miljö. 

Att fastställa dessa jordförhållanden kräver att man har jordprover från platsen. 

  

                                                   

1 enligt Den Internationella rostskyddsstandarden ISO 12944: 2007 
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7.4.4.4 Galvanisk korrosion 

Galvanisk korrosion uppkommer genom verkan av en bimetallcell, 

dvs en galvanisk cell, där elektroderna består av olika material. De 

kan utgöras av två olika metaller eller av en metall och ett annat 

elektronledande material, t.ex. grafit eller magnetit. För att det ska 

uppstå galvanisk korrosion så fodras det att materialen är täckt med 

elektrolytlösning. I en korrosionscell med två olika metallelektroder 

blir den ädlare metallen katod och den oädlare anod. Figur 20 visar 

exempel på galvanisk korrosion. 

Det är viktigt att tänka på förhållandet mellan anod- och katodytan 

för att kunna minimera skadorna vid eventuell korrosion. Om 

anodytan(den oädla metallen) är betydligt större än katodytan(den 

ädlare metallen), med förutsättning att elektrolytlösningen har god 

elektrisk ledningsförmåga, så blir skadorna betydligt mindre och 

risken för genomfrätning obefintlig. 

7.4.5 Skyddsmetoder 

Enligt ingenjörsguiden finns det tre olika sätt att skydda produkter mot korrosion. Följande text är tagen 

från ingenjörsguidens hemsida
2
. Ett korrosionsskydd erhålls genom att eliminera minst en av 

förutsättningarna för att korrosion skall uppträda. Detta kan göras genom:  

 Organiska beläggningar  

 Oorganiska beläggningar  

 Galvaniskt skydd 

7.4.5.1 Organiska beläggningar  

Lackering med en polymer är en organsik beläggning. Detta skyddar metallytan genom tre mekanismer:  

 Barriärskydd  

 Inhiberande pigment 

 Katodiskt skyddande pigment.  

Med barriärverkan erhålls en långsam transport av skadliga ämnen till metallytan. I ett färgsystem bör 

framförallt täcklacken och mellanlacken ge barriärskydd. 

Med inhiberande pigment, t ex fosfater och kromater i framförallt grundfärgen, passiviseras metallytan, 

vilket är gynnsamt ur korrosionssynpunkt. Inhiberande skydd fungerar som en icke-reaktiv beläggning. 

Som katodiskt skyddande pigment på stål används metalliska zinkpartiklar. Förutsättningarna är att 

zinkpartiklarna är i kontakt med stålet och att innehållet på zink är högt, ofta 90 - 95 %  

  

                                                   

2 http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap3/Korrosionsegenskaper.html 

Figur 20: Galvanisk korrosion 
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7.4.5.2 Oorganiska beläggningar  

Oorganiska beläggningar ger ett bra barriärskydd som kan appliceras genom de olika metoderna 

elektrolys, varmdoppning eller termisk sprutning. Varmdoppning görs vanligtvis bara på 

konstruktionsstål. Den vanligaste beläggningen är zink. Den har egenskapen att den självläker om en 

skada uppstår på beläggningen. Andra beläggningar är aluminium samt bly legerat med tenn. Den 

sistnämnda beläggningen ger inget galvaniskt skydd men används i miljöer som angriper zink, till 

exempel aggressiv mark eller vid kontakt med svavelsyra och saltsyra. 

Anodisering tillämpas på aluminium och magnesium, varvid ett relativt tjockt (5 - 25 µm) skyddande 

oxidskikt skapas i en elektrokemisk process. Skiktet kan även infärgas. 

Med termisk sprutning kan praktiskt taget alla material beläggas med ett korrosionsskyddande och ofta 

slitstarkt skikt av något annat material. Tekniken används t ex för att skydda metaller med keramskikt i 

högtemperaturtillämpningar i aggressiv miljö. 
3
 

 

  

                                                   

3 http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap3/Korrosionsegenskaper.html 

Figur 21: Skyddsmetod beläggningsskikt 
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7.4.5.3 Galvanisk cell som skydd 

För att undvika galvanisk korrosion bör man iaktta följande: 

 Sammankoppla inte metaller, som ligger på stort avstånd från varandra i den elektrokemiska 

spänningsserien eller i någon mer representativ galvanisk spänningsserie. Detta krav måste 

beaktas i havsatmosfär och då metallytorna väntas bli varaktigt utsatta för fukt 

 Isolera närliggande metaller från varandra, så att metallisk kontakt inte förekommer. Detta kan 

ske med mellanlägg, hylsor eller dylikt av plast eller gummi 

 Utforma konstruktionen så att fukt inte kan ansamlas och kvarstå vid kontaktstället 

 Bestryk kontaktstället och dess närmaste omgivning med korrosionsskyddsfärg eller med 

bitumen (asfalt liknande beläggning). Eftersom vägen för strömtransport i elektrolytlösningen 

blir lång och det elektriska ledningsmotståndet stort, leder en sådan åtgärd till att hastigheten för 

bimetallskorrosionen nedbringas avsevärt. Bestrykningen bör inte begränsas till enbart det 

oädlare materialet, eftersom lokal korrosion då kan inträffa vid porer i beläggningen. 

Bestrykningen av enbart det ädlare materialet är däremot i många fall tillfredsställande
4
  

 

 

7.4.5.4 Kombinationsskydd 

Att skydda en konstruktion på olika sätt är rekommenderat enligt den Internationella 

rostskyddsstandarden ISO 12944: 2007. Detta gäller korrosionsklass Im 3 som är för jord. Jorden är 

väldigt komplicerad och strävar att återställa metallen till malm. Detta gör att man inte bara måste skapa 

skydd mot fukt och avrinningsvatten utan även mot svårlösliga föroreningar och organiska jordpartiklar. 

Kombinationen organiska skydd med oorganiska skydd har visat sig fungera väldigt bra teoretiskt, 

problematiken är att få organisk lack att fästa ordentligt på zinkytan. 

7.4.5.5 Plastbeläggningar 

Lösningsmedelsfri termoplast eller härdplast fungerar som skyddsskikt på en korrosionshotad detalj. 

Rekommendationen är två komponents plastlack. Dessa komponenter är epoxi och polyuretan. Epoxi 

används på grund av dess goda mekaniska egenskaper samt att det är lätt att införskaffa. Båtar använder 

epoxilack på skrovet som ett skydd mot vassa objekt under vattnet, som stenar och liknande. 

Polyuretanlack kommer att behöva komplettera epoxin som fuktspärr och mot ultraviolett strålning. 

Professor Tor Gunnar Vinka som arbetar på Korrosionsinstitutet har bekräftat att detta fungerar väl för 

detta ändamål. Denna tvåkomponentslack finns som färdig produkt och ger ett utmärkt korrosionsskydd 

för jordplacering. 

                                                   

4 ELEKTROKEMI OCH KORROSIONSLÄRA Einar Mattsson, Korrosionsinstitutet Stockholm 1992 

Figur 22: Galvaniskt skydd 
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7.4.5.6 Varmförzinkat stål 

Varmförzinkning av stål bildar ett skydd mot korrosion. Detta skydd består av ett tunt metalliskt 

beläggningsskikt. Detta kallas för galvaniska plåtar. Zinkskiktet är en oorganisk beläggning.  

Zinkskiktet skyddar stål mot korrosion. Exempelvis om zinkbeläggningen på stålet skulle skadas så 

bildas en galvanisk cell i kontakt med elektrolyt. Denna galvaniska cell består av zink i form av anod 

som offrar sig för stålet. Varmförzinkning är inte tillräckligt för att skydda en jordförlagd konstruktion. 

Varmförzinkat stål skapar ett bra skydd mot korrosion med förutsättning att det inte finns några andra 

metaller i kontakt med det varmförzinkade stålet(Se rubrik 7.4.4.4 Galvanisk korrosion) eller att 

zinkbeläggningen skadas. Då bildas en galvanisk cell i kontakt med elektrolyt, till exempel regnvatten. I 

denna galvaniska cell kommer zinken bli anod i form av den mindre ädla metallen och ganska snabbt 

korrodera bort. Vilket lämnar stålet oskyddat och inom kort är konstruktionen skadad.  

Skyddar zinkskiktet stålet under marken? 

 Nej, detta oorganiska beläggningsskikt skyddar inte tillräckligt. Vid jordförläggning kommer jordens 

organiska innehåll samt avrinningsvattnet i marken att orsaka att zinkbeläggningen reduceras snabbt. De 

svårlösliga föroreningar som finns i marken är väldigt nedbrytande mot zink. Oorganiska beläggningar 

är väldigt bra i luftens atmosfär. Varmförzinkat stål är alltså rekommenderade för marknivå. För att 

skydda under jord krävs en organisk beläggning.  

7.4.5.6 Syrafasta rostfria stål 

Syrafast stål är en blandning av järn, krom nickel och molybden. Denna sammansättning gör att stålet 

har ett bra försvar mot korrosion. Alla stål oxiderar men detta är det mest motståndskraftiga som finns 

av alla stålsorter. Definitionen enligt Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk på 

syrafast stål är enligt följande: 

 Rostfritt stål med god korrosionshärdighet mot syror. De rostfria stål som vanligen benämns syrafasta är av 

austenitisk, ferritisk eller ferritaustenitisk typ och innehåller molybden.
5
 

  

                                                   

5 http://www.tnc.se/ 

 

Figur 23: Elektrokemisk spänningsserie 
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7.4.5.7 Corten-stål 

Corten är ett stålmaterial som har den egenskap att det rostar endast till en viss punkt sedan slutar det 

rosta. Corten används ofta som konstverk och till statliga byggnader som vill ge byggnaden ett speciellt 

utseende. Corten är ett svartstål med relativt goda mekaniska egenskaper då det är lätt att behandla och 

har en hållfasthet som vanligt svartstål. För att Corten inte ska rosta mer än till en viss gräns så måste 

ytan ha möjlighet att torka upp ibland.  

7.4.5.8 Målning av metallkonstruktioner enligt ISO 12944: 2007 

ISO 12944: 2007 är en internationell rostskyddsstandard. TEKNOS AB är experter på beläggningsskikt 

och lacker för rostskydd. TEKNOS AB har kontaktats med frågeställning angående de olika lackskydd 

som en jordförlagd metallisk konstruktion kan behöva. En hög hållbarhet krävs och klass A6.06 gäller 

för underhållsfritt skydd i cirka 15år, vilket är den längsta perioden för underhållsfri lack i underjorden. 

Det är i detta fall en kort tid. Lackleverantörerna garanterar inte att deras produkter håller i 15år utan det 

är mer som hållbarhetens riktlinjer. Om MAVAB AB skall gräva upp containern vid lackskada så 

kommer det innebära en stor kostnad. 

Förbehandlingssystemet för rostskyddssystemet är blästring till renhetsgrad Sa 2½ enligt 

förbehandlingsstandarden ISO 8501-1.  

Denna renhetsgrad skapas genom svepblästring och gör så att zinkskiktet får en uppruggad yta som 

skapar bättre fäste för lackbeläggningen. Det är enligt experter på TEKNOS AB svårt att skapa denna 

renhetsgrad i skrymmande områden. Vid användning av galvaniska plåtar så behöver 

konstruktionselementen sammanfogas med bultar och skruvar. I skruvens hål bedöms korrosionen att 

starta och bli det största hotet. Detta är även den svåraste platsen att blästra och få lacken att täppa till så 

att inte fukt tränger in i skruvhålen. TEKNOS som lackleverantörer rekommenderar att man inte skall 

lacka något som skall placeras under marken. De rekommenderar en icke reaktiv legering istället. 

Bränsletankar är ändock byggda med denna rostskyddsteknik så den fungerar bevisligen. 

Figur 24: Urdrag från broschyr angående skyddsmetoder från TEKNOS AB 
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7.4.6 Tidigare lösningar för jordförläggning 

Materialen som är angelägna för undersökning är olika stålsorter, samt lämpliga aluminiumlegeringar. 

Dessa material krävs att de kan levereras i plåt- och profilformat. Detta stycke redovisar 

tillvägagångssättet för plåtval. Texten nedan kommer att visa liknande konstruktionslösningar som är 

byggda för underjordsplacering. De fall som projektgruppen funnit är tunnelelement av stål samt 

bränsletankar vid bensinmackar.  

7.4.6.1 Projekt Citybanan. Del: Söderströms tunnel.  

Projektet avser att placera en samverkande konstruktion 

mellan en stållåda fylld med betong under vatten och i 

dybotten. Likheten mellan detta projekt och att placera en 

shelter under jorden är stor. Intervju med Citybanans 

projektledare Jesper Niland
6
 gav information om 

ståltunnelbygget. Söderströms tunnelelement konstrueras 

som en samverkande konstruktion mellan dubbad 

svartplåt(SS-141312) och betong. Plåten tillverkas med 

10mm tjocklek, varav 5mm är rostmån. Denna 

konstruktion skulle ligga i en väldigt fuktig miljö, men 

hade ändå en beräknad livslängd på 120 år. Detta gav oss 

en idé om materialval. Vanlig svartplåt behöver 

korrosionsskydd. Vid gropfrätning så tar betongen över 

som huvudkonstruktion. Så i deras fall har de en säkerhet med både stål och betong i konstruktionen, 

något som inte projektgruppen har möjlighet till. Viktaspekten gör att rostmån bör undvikas. 

  

                                                   

6 Jesper Niland, Stockholm, 2010-04 

Figur 26: Söderströms tunnel. stålelement 

Figur 25: Söderströms tunnel principbeskrivning 
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7.4.6.2 Bränsletankar med placering under mark 

Joachim Seeger på Bensin och Rörtjänst AB intervjuades för konstruktionsinformation om 

bränslecisterner. Joachim Seeger har en stor erfarenhet av jordförlagda tankkonstruktion då han jobbar 

med service på jordförlagda cisterner. De 

bränsletankar som finns vid bensinmackar är 

nedgrävda och dessa konstruktioner har väldigt 

stora krav på sig då de absolut inte får gå sönder. 

Konstruktionsmaterialet som används är stålplåt 

som är plastbelagd. Denna tank placeras på en 

betongplatta som även fungerar som förankring av 

tanken. En tom behållare under marken fungerar 

likt en ubåt. Det vill säga att en liter luft har 9.82N 

lyftkraft i vatten
7
. Detta medför att en jordförlagd 

tät konstruktion kräver förankring såvida dess 

egentyngd inte överskrider erhållen lyftkraft. Om 

konstruktionen inte tillgodoser sin egen lyftkraft 

kommer den komma upp till ytan likt en ubåt under 

is.  

Tankens form är cylindrisk. Detta är en optimal form för jordförlagda 

ihåliga och täta konstruktioner. Det tryck som marken orsakar på 

konstruktionen stabiliseras upp av en cylindrisk form. Detta skapar en 

jämn spridning av trycket. 

Företaget Töreboda svets rekommenderar att man skapar en kubisk form 

om man skall skapa en vattenfylld tank under marken. Men vid de 

tillämpningar som den avses stå tom så byggs alla tankar som sfäriska 

eller cylindriska. 

Denna tank placeras under marken med 1000mm täckskikt från 

mantelytan till marknivån. För att klassa en jordförlagd konstruktion för 

att bli överkörningssäker krävs 1000mm täckskikt. Detta på grund av att 

trycket från hjulen på fordonet inte skall påverka 

tankkonstruktionen.
8
 

  

                                                   

7Ulf Fredriksson Töreboda Svets, 2010-04 

8 SLU institution för markvetenskap. 

Figur 28: Tryckspridning i mark  

Figur 27: Bränsletank med epoxibeläggning 
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7.4.7 Materialval 

Efter att ha genomfört omfattande materialundersökningar kunde projektgruppen göra ett materialval. 

Här tillämpas all fakta om material som projektgruppen skaffade under informationshämtningsfasen. 

7.4.7.1 Förutsättningar Materialval 

Materialet ska kunna användas för konstruktion med hjälp av de resurser som finns på MAVAB AB. 

Projektets slutprodukt ska kunna genomgå mekanisk bearbetning som bockning och pressning. För att 

klara av påfrestningar såsom marktryck går det att lösa med hjälp av smarta konstruktioner och/eller 

mer material, det vill säga ökad godstjocklek. I användning av slutprodukten ska materialet även klara 

av de påfrestningar som närmiljön på plats orsakar.  

De två största krav enligt kravspecifikation, som kräver tekniska förutsättningar är: 

1. Kunna konstrueras och bearbetas i MAVAB:s AB fabrik 

2. Klara av att vara placerad under marknivå med beräknad livslängd 50 år  

7.4.7.2 Materialalternativ 1 

Corten 

Corten var ett av de första material som diskuteras. Det var vid första mötet med Örjan Gustafsson (VD) 

och Peter Andersson (Konstruktör) på MAVAB AB som det kom till vår vetskap att detta material 

fanns. Det de visste om materialet var att det rostade men endast till en viss gräns, sedan slutade 

korrosionsprocessen. En undersökning om Corten utförs.  

1. Kunna konstrueras och bearbetas i MAVAB:s AB fabrik 

I denna aspekt är Corten ett mycket bra alternativ då det är enkelt att bearbeta. Materialet klarar av 

kraftiga bockningar utan att spricka och kan levereras i form av plåtar. Materialet klarar också av stora 

temperaturförändringar – som kan vara aktuellt vid transport mellan ett kallt Sverige till ett annat 

varmare land och öken.  

2. Klara av att vara placerad under marknivå i beräknad livslängd 50 år 

Corten rostar, men det rostar väldigt långsamt och det kommer aldrig rosta sönder. Efter undersökt 

materialet närmare och talat med en Tor Gunnar Vinka, professor i korrosion, så visade det sig att 

materialet ej går att använda i jordförlagda konstruktioner.  Detta rostskydd gäller endast under vissa 

omständigheter. Och de omständigheterna är att materialet måste ha möjlighet till upptorkning. 

Professor Tor Gunnar Vinka rekommenderade att inte använda oss utav corten då konstruktionen ska 

vara under jord. Då konstruktionen inte kommer ha möjlighet att torka upp. Corten har även dålig 

resistans mot jordens korrosiva effekt.  

Slutsats Materialalternativ 1 

Corten valdes bort som alternativt material då det inte fyllde upp det viktiga kravet att stå emot 

korrosion.  
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7.4.7.3 Materialalternativ 2 

Varmförzinkat stål 

Professor Tor Gunnar Vinka på Korrosionsinstitutet konsulterades även med ytterligare frågeställning 

och han föreslog användningen av Varmförzinkat stål kompletterad med ett organiskt skyddsskikt.  Tor 

Gunnar Vinka har även varit med och upprättat dagens ISO-rostskyddsstandard(ISO 12944: 2007). 

Stål skyddas mot korrosiva angrepp med exempelvis med hjälp av ett zinkskikt och en motståndskraftig 

lack. Zinkskydd är det vanligaste sättet att skydda stålplåt. Vid låg aggressivitet i jorden används en 

varmförzinkning. Vid högre grad av aggressivitet rekommenderas att konstruera stålplåten med 

korrosionsmån, ca 1-1.5mm, detta om ingen plastbeläggning finns. Denna korrosionsmån är beräknat 

för zinkbelagt stål. Stålplåtar passar produktionen hos MAVAB. 

 Nedan visas en tabell för val av skyddsmetod för stålplåt.
9
  

 

1. Kunna konstrueras och bearbetas i MAVAB:s AB fabrik 

I denna aspekt är även varmförzinkat stål ett fungerande materialval då det är enkelt att bearbeta samt 

att MAVAB AB har stor kunskap inom detta. Materialet måste dock bockas och formas innan det 

skickas till varmförzinkning. De kraftiga bockningar som krävs för att skapa plåtprofilen orsakar 

sprickbildning mellan kristallerna i zinkskiktet.  Företaget som varmförzinkar detaljer till MAVAB AB 

har tillräckligt stora zinkbad för att klara modulväggarna. Detta är därför ett fungerande material rent 

produktionstekniskt. 

  

                                                   

9 Nordic galvanizers, 2010-04 

Aggresivitet Jordtillstånd Resistivitet  

i ohmm 

Skyddsmetod  

1. Liten Torr > 100 Varmförzinkning > 200 µm 

2. Liten Fuktig > 450 Dito  

3. Måttlig Torr  < 100 Dito samt en rostmån på 0,5 mm 

på varje sida. 

4. Måttlig  Fuktig  150 - 450 Dito 

5. Stor  Fuktig 50 - 150 Varmförzinkning > 200 µm 

samt en rostmån på 1 mm. 

6. Mycket stor Fuktig  < 50 - 150 Varmförzinkning som ovan men 

med 1.5 mm rostmån. 
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2. Klara av att vara placerad under marknivå i beräknad livslängd 50 år 

Efter att ha pratat med flera olika personer som är kunniga inom material och korrosion så är samtliga 

positivt inställda till att användning av epoxibelagt varmförzinkat stål under jord. Varmförzinkat stål 

med epoxibeläggning har god korrosionsbeständighet och är gjord för att klara att placeras vid 

kustområden och liknande. Det varmförzinkade stålet ger gott korrosionsskydd och epoxibeläggningen 

skyddar mot fukt samt jordpartiklar.  

Slutsats Materialalternativ 2 

Varmförzinkat stål med epoxibeläggning har visat sig passa väldigt bra till vår konstruktion både när det 

gäller produktion och påfrestningar från miljö. Vid kontakt med TEKNOS AB som är leverantör av 

plastbeläggningar så rekommenderar de att galvaniska plåtar skall svepblästras för att få 

epoxibeläggningen att fästa ordentligt. Att skapa en ordentlig blästring kommer att innebära problem. 

Konstruktionen har inte har helt plana väggar och de galvaniska plåtarna kräver att man skruvar ihop 

delarna. Då man borrar skruvhål i de varmförzinkade plåtarna så skadar man korrosionsskyddet. 

Epoxibeläggningen är därför extra viktig vid skrymmande områden vid skruvarna. Detta bedöms bli 

problematiskt och TEKNOS experter avråder oss från att använda ett sådant korrosionsskydd. Detta är 

alltså teoretiskt möjligt med i detta praktiska utförande så är denna metod osäker. 

7.4.7.4 Materialalternativ 3 

Aluminium legering (Aluminium magnesium) 

Aluminium har materialmässiga fördelar med avseende på korrosionsbeständighet och vikt. Detta 

material möjliggör en besparning i transportkostnader på grund av sin låga vikt.  Dock är 

aluminiumplåtar dyrare än kolstålsplåt. Stefan Norgren, Forskare på SAPA Technologies 

rekommenderade kolstål för dessa ändamål, trots att han forskar för ett aluminiumföretag.   

”Aluminium med magnesiumlegering vet jag inte om går att fuktskydda så länge med 

epoxifärg. Det verkar dyrt och onödigt ”högteknologiskt”. Dessutom får du inga fördelar 

av den låga vikten, i värsta fall är det till nackdel.”
10

 

1. Kunna konstrueras och bearbetas i MAVAB:s AB fabrik 

MAVAB AB kan konstruera i aluminium, dock har de väldigt liten erfarenhet av det då de endast gjort 
någon mindre detalj. Aluminium kan levereras i tillräckligt stora plåtar och går att bearbeta efter 

önskemål. Det som talar emot aluminium i detta fall är den låga erfarenheten av att konstruera i 

aluminium av personalen på MAVAB AB. Samt en väldigt viktig aspekt, det ekonomiska. Kommer 

valet av material landa på aluminium måste dess mekaniska egenskaper väga upp att det är mycket 

dyrare.  

2. Klara av att vara placerad under marknivå i beräknad livslängd 50 år 

Vid intervju med en forskare på SAPA TECHNOLOGIES i Finnspång berättar han att en 

aluminiumlegering, oavsett typ skyddas av det oxidskikt som materialytan bildar. Detta kallas 

passivisering. Denna materialfunktion fungerar dock inte tillräckligt bra under jord, på grund av sin 

                                                   

10 Stefan Norgren, SAPA TECHNOLOGIES, 2010-04 
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syrefattiga miljö. Oxidskiktet kan inte enbart skydda konstruktionen utan behöver även den bestrykas 

med beläggningslack.  

Detta betyder att aluminium tillsammans med en beläggningslack skulle fungera under jord. 

Slutsats Materialalternativ 3 

Aluminium går att använda som tänkt material men det är inte helt optimalt då det är väldigt dyrt samt 
att bristen på erfarenheten hos MAVAB AB om aluminium talar emot det som material. För att 

aluminium ska kunna väljas som material måste det betydligt dyrare priset vägas upp med flera 

mekaniska vinster. Vid placering i ett vattensjukt område har den låga vikt som aluminium har är i detta 
fall negativ inverkan. Detta på grund av att konstruktionen lyfts upp av tomrummet inuti och väger då 

konstruktionen mindre än lyftförmågan så flyter Submarine shelter upp. 

7.4.7.5 Materialalternativ 4 

EN 1.4462 Syrafast/rostfritt stål med hög hållfasthet 

Detta material är en stållegering av ferrit-austenitisk art. Materialet äger en kombination av de goda 

egenskaperna hos ferrit- och austenitstål. Den höga molybden- och kromhalten har god motståndskraft 

mot allmän korrosion och punktfrätning. Stålet har en god svetsbarhet i kombination med det 

korrosionsmotstånd som krävs för jordförläggning samt dess goda mekaniska egenskaper. Se bilaga 9 

för materialdata. Det syrafasta stål som projektgruppen har undersökt extra noga är tillverkat hos OUTO 

KUMPO. Materialet En1.4462 heter Duplex 2205 hos OUTO KUMPU. Detta material levereras i plåtar 

och vinklar. 

1. Kunna konstrueras och bearbetas i MAVAB:s AB fabrik 

Med avseende på de mekaniska egenskaper som DUPLEX 2205 (En1.4462) så kommer MAVAB AB 
klara av att bocka profilplåtar av materialet. MAVAB klarar av att bocka plåtar som har 900MPa i 

brottgräns. DUPLEX 2205 har 640MPa. DUPLEX 2205 har goda egenskaper vid all typ av svetsning 

vilket kommer underlätta vid hopfogning av väggelementen. MAVAB svetsar ihop de shelters som de 
tillverkar idag och detta är en teknik som fungerar. Materialet finns att köpa i plåt och vinklar så allt 

skulle fungera. 

2. Klara av att vara placerad under marknivå i beräknad livslängd 50 år 

DUPLEX 2205 är testat i havsvatten med höga natriumhalter. Detta material kommer att oxidera, det 

gör alla stål men denna legering är extremt segkorroderad. De höga krom- och molybdenhalterna i 

materialet ger DUPLEX sin ickereaktiva förmåga. Detta material kommer med all säkerhet att stå i 

minst 50år som kravspecifikationen kräver.  

Slutsats Materialalternativ 4 

Med avseende på placeringen i de svåraste korrosiva förhållanden som kan tänkas så fungerar DUPLEX 

2205. Detta material har goda materialegenskaper som inte är för låga, vilket skulle göra det svagt, och 

inte för höga mekaniska egenskaper vilket skulle göra det svårt att bearbeta.  Slutsatsen är att DUPLEX 

2205 är ett material som skulle passa Submarine shelter mycket bra, båda i tillverkning och underhåll av 

jordförlagd shelter. 
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7.4.7.6 Materialalternativ 5 

EN 1.4404 Syrafast/rostfritt stål standard 

Syrafast rostfritt standardstål som har liknande egenskaper som DUPLEX 2205. Dock har EN 1.4404 

lägre mekaniska värden, lägre korrosionsmotstånd och samtidigt lägre pris.  EN 1.4404 är austenitisk 

och har förbättrat korrosionsmotstånd jämfört med vanligt rostfritt stål. Den största fördelen med 

EN1.4404 SYRAFAST jämfört med EN 1.4462, 2205 DUPLEX är att det förekommer mer frekvent 

och finns i lager hos de stora plåtleverantörerna, vilket förkortar leveranstider avsevärt och minskar 

priset. 

1. Kunna konstrueras och bearbetas i MAVAB/s AB fabrik 

Detta material går lika bra att producera och bearbeta som DUPLEX 2205. Se materialalternativ 4. 

2. Klara av att vara placerad under marknivå i beräknad livslängd 50 år 

Materialet är syrafast och klarar jordförhållanden galant. Det råder en viss osäkerhet på grund av 

materialets reducerade korrosionsmotstånd, jämfört med DUPLEX 2205 så har SYRAFAST 4404 en 

lägre halt av molybden och krom, vilket gör att motståndskraften inte är lika hög som DUPLEX 2205. 

Detta material finns i de cisterner som håller i kemikalier vid laboratorier vilket bevisar dess 

motståndskraft mot kemikalier, korrosion och luftföroreningar. 

Slutsats Materialalternativ 5 

Detta är en god kandidat till materialval för sheltern. Detta är ett materalval som skulle klara en 

underhållsfri vistelse under jorden. 4404 har en lägre molybden- och kromhalt än DUPLEX 2205 vilket 

skapar ett lägre korrosionsskydd på SYRAFAST 4404.  

7.4.7.7 Materialval 

Det mest lämpade materialet är EN 1.4462, DUPLEX 2205. Materialet har den styrkan som krävs plus 

att det även är möjligt att bearbeta för MAVAB AB. Se bilaga 9 för mer materialdata.  

De områden som inte har behov av att vara speciellt korrosionsskyddade, så som innerbalkar och stag 

med mera, konstrueras i ett stål med liknande materialegenskaper. Projektgruppen har sökt ett material 

som ej behöver korrosionsskyddas och hittade materialet Domex 650 MCD. Detta material har nästan 

identiska egenskaper och kommer fungera bra tillsammans med DUPLEX 2205. Domex 650 MCD 

valdes efter att skalets material fastställts. Detta för att kunna utföra hållfasthetsberäkningar med samma 

hållfasthetsdata.  
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7.5 Konceptgenerering 
Projektgruppen genomförde konceptgenerering med hjälp av ett verktyg och mycket skisser. Vid 

konceptgenerering är det bra att undvika att påverka varandra innan genereringen genomförs. Detta för 

att inte blockera några idéer. Projektgruppen genomförde konceptgenereringen med hjälp av 

brainstorming och skisser.  

7.5.1 Brainstorming 

Idégenerering är väldigt viktigt i utvecklingsprojekt. Att vara en kreativ problemlösare ger en kvantitet i 

antal lösningar på ett problem. Denna mängd lösningar resulterar ofta i ett par kvalitativa idéer. 

Brainstormingen är ett bra verktyg för idégenerering. Brainstorming utförs bäst i två steg. Första steget 

går ut på att varje projektdeltagare brainstormar idéer helt fritt och ohindrat. Det är ofta lättare att 

komma fram till många lösningar på ett problem då man inte hindras av grupptryck och åsikter.  Det 

andra steget går ut på att redovisa varje idé för gruppen. Varje deltagare har spånat på egen hand och har 

då en mängd lösningar på problemet. Detta är några av våra tidiga idéer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna tvåstegsteknik för idégenerering är till för att undvika att 

skapa barriärer i form av andra tankar och idéer som kan påverka 

en själv. 

Skiss är ett bra sätt att kommunicera kreativt på. Det ger en 

möjlighet att visa vad man menar och hur saker skall användas 

och fungera. Detta är inte alltid möjligt i text och ord. Detta är en 

bra bas till konceptutvecklingsfasen. 

Figur 32 beskriver en idé om markförlagd shelter som förankras i 

ett underliggande fundament. Detta tillåter att sheltern kan vara 

oberoende av mastfundamentet.  

  

Figur 32: Skiss Fundament som förankring 

Figur 31: Skiss tryckram, cylinder idé Figur 30: Skiss betongrum 
Figur 29: Skiss Octagon 
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7.5.2 Konceptskisser 

För att sheltern ska uppfylla kraven för en jordförläggning måste den inte bara klara av påfrestningar i 

form av korrosion och syror. Den ska också stå emot det tryck som kommer att verka mot dess yttre 

skal. För att klara detta tryck utan att använda för stor mängd material krävs smarta 

konstruktionslösningar. Nedan följer olika koncept hur konstruktionen ska klara av att ta upp 

jordtrycket. Vissa är säkrade genom att förstärka själva konstruktionen medan andra är lösningar som 

gör att jordtrycket mot konstruktionen minskas. 

7.5.2.1 Koncept 1 – KOMBINATION AV TORNFUNDAMENT OCH SHELTER 

I detta koncept är det tänkt att kombinera tornets betongfundament med shelter. Genom att placera 

Submarine Shelter innanför de fyra betongfundamenten så minskas trycket på stålkonstruktionen. Med 

denna lösning så kommer Submarine Shelter inte behöva någon grund att stå på utan konstruktionen 

fästs i betongfundamenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar: Nackdelar: 

 Ej stora förändringar på befintlig 

stålkonstruktion 

 Mindre anläggningskostnader 

 Betong kan ha en bidragande kyleffekt 

 Begränsad storlek på Submarine Shelter, 

då den måste få plats mellan fundament 

 Svårigheter att komma in i Submarine 

Shelter då den är placerad under torn 

 Kan försämra motviktsegenskaperna hos 

tornets fundament 

 

  

Figur 33: Koncept 1 
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7.5.2.2 Koncept 2 - HELFUNDAMENT 

Detta koncept är en vidareutveckling av koncept 1, skillnaden är att här gjuts ett helt rum som 

Submarine Shelter sänks ner i. Detta medför att betongrummet garanterat tar upp allt tryck från jorden 

runt om Submarine Shelter. Vilket betyder att den nuvarande konstruktionen inte behöver förstärkas 

överhuvudtaget. Det behöver endast appliceras en lucka som medför ingång ifrån marknivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar: Nackdelar: 

 Ej stora förändringar på befintlig 

stålkonstruktion, i princip samma. 

 Lägre anläggningskostnader 

 Betong kan ha en bidragande kyleffekt 

 Lägre materialkrav 

 Begränsad storlek på Submarine Shelter, 

då den måste få plats mellan fundament 

 Svårigheter att komma in i Submarine 

Shelter då den är placerad under torn 

 Kan försämra motviktsegenskaperna hos 

tornets fundament 

 Med denna lösning så känns 

Stålkonstruktionen överflödig. ”Kan lika 
gärna endast använda betongrum”  

 Kan ersättas med KHEOPS.  

 

  

Figur 34: Koncept 2 
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7.5.2.3 Koncept 3 – FÖRSTÄRKT MED FYRKANTSRÖR  

Tanken med detta koncept är helt enkelt att använda sig av samma principkonstruktion som nuvarande 

Shelter innehar. Sedan förstärka sidorna med hjälp av fyrkantsrör. Förstärkning med hjälp av 

fyrkantsrör är relativt simpelt att applicera i produktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar: Nackdelar: 

 MAVAB AB står för hela konceptet. Allt 

är färdigt på plats 

 Fristående Shelter, kan placeras var som 

helst 

 Ej beroende av utomstående partner 

 Test av prototyp förenklas betydligt 

 Fundament gjuts under shelter (se figur 

32) 

 Går åt mycket stålmaterial 

 Leder också till högre vikt 

 Inre utrymme kan komma att minska 

 

  

Figur 35: Koncept 3 
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7.5.2.4 Koncept 4- TRYCKRAM, PYRAMID 

I detta koncept så förstärks hela konstruktionen med en ram runt Submarine shelter för att ta upp de 

tryckkrafter som kommer ifrån jorden. Detta är en obeprövad metod och osäkerheten på att det ska 

fungera är största nackdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar: Nackdelar: 

 MAVAB AB står för hela konceptet. Allt 

är färdigt på plats 

 Fristående Shelter, kan placeras var som 

helst’ 

 Ej beroende av utomstående partner 

 Går åt mycket stålmaterial 

 Leder också till högre vikt 

 Transport försvåras på grund av yttre 

storlek 

 Osäker metod att förstärka med 

 Längre produktionstid 

  

Figur 36: Koncept 4 
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7.5.2.5 Koncept 5- SMART PROFIL, BALK AV PLÅT 

Den profil som kommer att användas i samtliga konstruktioner har en form som möjliggör förbättringar 

av styrkan. Detta är ett förslag som Peter Andersson på MAVAB har kommit med som han vet 

fungerar. Om man applicerar en platt plåt på baksidan av den profilerade plåten skapas något som kan 

liknas med fyrkantsrör, se figur 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fördelar: Nackdelar: 

 MAVAB AB står för hela konceptet. 
Allt är färdigt på plats 

 Fristående shelter, kan placeras var 

som helst 
 Ej beroende av utomstående partner 

 Test av prototyp förenklas betydligt 

 Går åt mycket stålmaterial 
 Leder också till högre vikt 

 Inre utrymme minskas 

Figur 37: Koncept 5 
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7.5.2.6 Koncept 6 – CYLINDERCISTERN 

Detta koncept har projektgruppen tagit med då det är bevisat att en cylinderformat konstruktion tål tryck 

bättre än en rektangulärt formad konstruktion, enligt Ulf Fredriksson, Töreboda Svets. Tanken är att vi 

bygger en cylinder och har ett shelterrum inuti cylindern där RBS utrustning är placerad.  

 

 

 

 

  

Fördelar: Nackdelar: 

 Stark mot jordtryck, krävs inget 

material för att förstärka  
 Finns metoder hur man konstruerar 

liknande produkter 

 Går åt mycket stålmaterial för att 

skapa en tillräckligt stor cylinder 
 MAVAB AB har ingen erfarenhet och i 

nuläget inte kapacitet att konstruera 
cylinderformade konstruktioner. 

Figur 38: Koncept 6 
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7.5.2.7 Koncept manöverlucka 

Denna lucka skall vara tillräckligt stor för att kunna klara lyfttransport av Ericssons tekniska utrustning. 

Luckan skall vara vattentät och UV-säker. UV-strålning bleker färgen och gör den ful på kort tid. I 

materialutredningen så upptäcktes en UV-beständig lack. Denna är av organisk beläggningsart och 

består av polyuretan.  

Luckan formas för att passa på ett cylindriskt rör. Den cylindriska formen är väldigt stark och hållbar 

när den utsätts för trycklast. Denna detalj har inte genomgått någon PUGH-analys eller någon 

konceptgenerering. Luckan är något som projektgruppen ej detaljplanerat och bör ses över vid eventuell 

realisering. 

  

Figur 39: Koncept om lucka 
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7.6 Konceptval 
För att genomföra det rätta valet av koncept sammanfattade projektgruppen varje koncepts för- och 

nackdelar, så ett val kunde göras. Här genomfördes även en PUGHs matris för att erhålla ett godtyckligt 

resultat.  

7.6.1 PUGHs Matris 

PUGHs matris är ett kraftfullt produktutvecklingsverktyg. Detta hjälper medlemmarna att fatta logiska, 

faktabaserade beslut angående konceptval. PUGHs matris är väldigt användbar för att det skapar 

argument till utformandet av resultatet. PUGHs matris har hjälpt oss att jämföra olika konkurrenter samt 

egna koncept med varandra. Detta för att välja ett koncept som är mest lämpat samt överträffar 

konkurrenten. 

Referensen till PUGH-utvärderingen är konkurrenten KNOCK. PUGHs matris visar att koncept 3 har 

flest fördelar. Koncept 3 kallas för Förstärkt med fyrkantsrör.  Produkten heter KHEOPS. KHEOPS 

väger väldigt mycket vilket gör att de övriga koncepten får höga värden på punkten transportstandard.  

Att skydda telekomutrustning är huvudfunktionen hos samtliga koncept och referens så alla värden är 0.  

Poängmässig andraplats är koncept 5. Denna är fördelaktig för att den äger låg vikt och för att den 

tillåter kylning i och med att det är en luftspalt i plåtarna. Koncept 5 har även höga poäng på att bli 

förinstallerad på plats. Det är på grund av dess låga vikt och för att denna profil är klar från MAVAB 

AB:s fabrik. Ingen betong förutom fundament att stå på behövs.   

De två koncept som erhåller högsta värden i PUGHs matris skall kombineras enligt plan. Detta för att 

kombinera de starka sidorna från de olika koncepten. Koncept 5 och Koncept 3 kombineras för 

slutkoncept och CAD-modell och simulering. Se bilaga 10 för PUGHs matris dokumentet. 

7.6.1.1 Val av koncept 

Det slutgiltiga konceptvalet föll på en kombination av koncept 5 och koncept 3. Detta för att försäkra 

erforderlig styrka.  
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7.7 Konstruktion 
Projektgruppen behövde göra noggranna beräkningar och simuleringar på modeller för att komma fram 

till en slutgiltig konstruktion som ska uppfylla alla krav i kravspecifikationen.  

7.7.1 Beräkningar 

Nedan följer de beräkningar projektgruppen tillsammans med Peter Andersson, MAVAB AB har utfört 

för att få fram de påfrestningar som påverkar Submarine shelter.  

7.7.1.1 Dimensionering 

Submarine shelter kommer att placeras under jord vilket skapar ett högt marktryck. Detta gör att 

projektgruppen varit tvungna att beräkna alla balkar, väggplåtar och tak för att konstruera något hållbart 

som även klarar alla föreskrifter och konstruktionsregler. Beräkningar utförs enligt följande: 

 

Figur 40: Beskrivning av beräkningar 

7.7.1.2 Beräkningar jordtryck  

Följande beräkningar är gjorda för att komma fram till hur stort det största möjliga trycket kan bli på 

väggar samt tak på Submarine shelter av omgivande jordmiljö. Det största tänkbara djupet är 3,5m ner, 

vid detta djup kommer taket vara 1m under markytan. På grund av att det är oklart vilket slags miljö 

Submarine shelter ska placeras i vid slutanvändning har uträkningar utgått efter värsta tänkbara 

scenario. Detta gäller samtliga variabler.  Förståelsen av följande beräkningar fordrar att läsaren har 

någon förkunskap inom ingenjörsvetenskap eller byggteknik. Följande beräkningar är en Undersökning 

av de tre olika begreppen; Vilotryck, Aktivt tryck och passivt tryck.
11

Efter utförda tryckberäkningar 

väljs det fall som medger högst tryck. 

  

                                                   

11 Geotekniska Grundbegrepp, Bengt Langesten. 1989. 

•Hållfasthet

• Jordtryck
Beräkningar 

för hand

•Hållfasthet

•Nedböjning
FEM-analys
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Vilotryck 

På djupet z under marknivån uppstår vilotrycket(P’o): 

  
        

där    är effektiva vertikaltrycket  

och    är en koefficient som för friktionsmaterial har värdet 

          

Och för kohesionsmaterial 

     

Om jordmassan är homogen blir vertikala trycket på djupet z 

         

Där q lasten är på markytan, överlasten, och   jordartens tunghet. 

I detta projekt så väljs den absolut djupaste punkten vid 3,5 meters djup. 1 meter är täckskiktets tjocklek 

på taket vilket även är den högsta punkten på väggen. Detta djup ger konstruktionen en viss säkerhet på 

grund av att Submarine shelter inte kommer att placeras djupare än så. Eftersom att projektet avser att 

placera Submarine shelter separat under jorden utan något torn eller radiomast ovanför kommer 

överlasten vara lika med noll. Jordartens tunghet är vald till 20kN/m
3
, detta värde är taget ur Jords 

hållfasthets- och deformationsegenskaper, tabell 3.2-1. 
12

 

Vi förutsätter också att submarine shelter kommer att placeras i kohesionsjord på grund av att få ännu 

en säkerhet då koefficienten antar maxvärdet 1. 

Nu kan vi räkna ut det vertikala trycket: 

q= 0 kN/m
2
  =20kN/m

3
 z=3,5m 

             Vid 3,5m              Vid 1m 

                        

Detta resulterade i ett vertikalt tryck på 70kPa vid 3,5m djup och 20kPa vid 1m djup. Detta kan 

användas för beräkning av det vilotryck som kommer att uppstå på konstruktionen.  

  
       Vid 3,5m     

       vid 1m 

  
               

        

Eftersom koefficienten är vald till maxvärdet 1 så kommer också vilotrycket resultera i 70kPa vid 3,5m 

och 20kPa vid 1m. 

  

                                                   

12 Jords hållfasthet- & deformationsegenskaper, Vägverket, 1994. 
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Aktivt jordtryck 
Aktivt jordtryck uppkommer då en konstruktion ger med sig mot jordtrycket och rör sig då ifrån 

jordmassan. Här är extrema värden valda för att skapa en säkerhet mot plasticering. Överlasten(q), 

djupet(z) och tunghet(  på jorden är densamma. 
q= 0 kN/m

2
  =20kN/m

3
 z=3,5m 

Vid beräkning av aktivt jordtryck(Pa) så erhålls samma formel som vid vilotryck med skillnaden att Ko 

ersätts med Ka. 

Först bestäms Ka genom denna formel: 

           
 

 
   

För att även här skapa en säkerhet mot plasticering väljs      för att ge maxvärdet för   . Då 

friktionsvinkeln hos en jord inte kan gå över 45°. 

          
  

 
           

              vid 3,5m                  vid 1m 

                                

Alltså är det aktiva jordtrycket betydligt mindre än vilotrycket, så detta kommer inte användas i 

simuleringarna.  

Passivt jordtryck 

Passivt jordtryck(Pp) uppkommer då konstruktionen rör sig mot jorden. Även här är extrema värden 

valda för att skapa en säkerhet mot plasticering. Då vi antar att konstruktionen ligger i kohesionsjord så 

kommer värdet på vinkeln vara 45°. 

         

          
 

 
 
 

 

          
  

 
 
 

 

        

            Vid 3,5m              Vid 1m  

                       

  
                

          

  
                  

            

  
                  

            

Enligt beräkningarna kommer det passiva jordtrycket att påverka konstruktionen som mest. Vid värsta 

tänkbara fall kommer konstruktionen utsättas för ett tryck på 408,1 kPa. Detta är det tryck som uppstår 
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vid 3,5m djup, vilket är största tänkbara djup. Vid detta djup kommer takhöjden vara 1m ner och 

utsättas för ett tryck på 116,6 kPa.  

Slutsats för väggtryck 
Det passiva jordtrycket är högst och blir därför det dimensionerande trycket. Maxtrycket är då 408,1 

kPa på 3,5m djup. Sheltern kommer inte att placeras djupare än så vilket medför att detta värde på 
jordtryck bedöms vara trovärdigt för värsta situationen. 

 

Dimensionering av taktryck 
Trycket som skapas av täckskiktet på taket skiljer sig från det tryck som beräknats för väggarna. För att 

bestämma trycket behövs följande: 

 Täckskikt i meter: 1m 

 Volym på täckskikt: 2,4x2,4x1 m
3
 

 Täckskiktets densitet: 2000kg/m
3
 

Densiteten på täckskiktet är värden för fuktig sand och grus. Boverket
13

 har bra formler och 

konstruktionsregler för jordförlagda konstruktioner som används nedan för att bestämma belastningen 

på taket.   = jordens tunghet, kd= koefficent, z= djup och qd= tyngden på jorden som ligger ovanför. 

Pd= det tryck som påverkar taket.  

               

   20 

   0,6 

  1m 

    113,13kN 

                    

              

Slutsats av taktryck 

Pd är taktrycket i kN/m
2
 för att göra dessa värden användbara för dimensionering i FEM-analysen 

omvandlas trycket till MPa. 23,8KN/m
2 
blir då 0,0238MPa. 

  

                                                   

13 Regelsamling för konstruktion - Boverkets konstruktionsregler, 2003 
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7.7.1.3 Dimensionering, Handberäkningar 

Eftersom marktrycket ökar desto längre ner i jorden man kommer så bildas en triangellast på väggen av 

Submarine shelter. Med hjälp av elementarfall så kan beräkningar av det tryck som kommer att påverka 

hela ytan att utföras. De resultat som elementarfallen ger kan sedan användas för att simulera 

tryckbelastningen. För att förenkla beräkningen har dessa delats upp det i två elementarfall. En med 

triangellast och en med en jämt fördelat last. Med dessa förenklingar kommer det se ut såhär: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha genomfört beräkningar tio och elva
14

 som redovisas på nästa sida kom projektgruppen fram 

till att det är möjligt att genomföra en konstruktion i stål som klarar av belastningar från marktryck. 

Beräkningarna utfördes för att få fram det böjmotstånd som kommer att påverka fyrkantsrören. Med det 

värde som vi fick fram så jämförde Peter Andersson MAVAB AB givna värden i sina tabeller över 

fyrkantsrör och kunde på så sätt se ungefär vilka dimensioner som krävdes. Genom detta resultat kunde 

peojektgruppen tillsammans med Peter Andersson, MAVAB AB, konstatera att det kommer vara 

genomförbart att fortsätta med tänkt konstruktion. Konstruktionen kommer att utsättas med ett väldigt 

stort tryck men projektgruppen är övertygad över att det kommer att gå att styva upp konstruktionen så 

den klarar det.  

  

                                                   

14 Formler och tabeller för mekanisk konstruktion: Mekanik och hållfasthetslära, 1999 

Figur 41: Uppdelning elementarfall 
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Figur 42: Elementarfall 10 

 

              

              

     

                      

     
  

 
 

     
           

 
 

                     

 

 

 

                     

                   
 

  
 

     
   

   
 

  
   

 
 

 

  
          

 
           

     
             

    
           

 

 

                      

                                       

     
    

     
 

        

   
             

 

Figur 43: Elementarfall 11 

10 

11 
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Vid simuleringen av väggar så valdes ett genomsnittligt värde som kommer att trycka mot väggen. 

Detta sattes till 0,3MPa. Ett jämnt fördelat tryck som motsvarar det icke jämtfördelade tryck som 

realistiskt kommer att belasta Submarine shelter. Detta förenklar de simuleringar som utförts(se 7.7.3.1)   

7.7.2 CAD 

Detta projekt har haft stor hjälp av CAD. I frågan om att kommunicera med konstruktören och 

arbetsgivaren har modellerna som framställts i SolidWorks varit till stor hjälp. Bilden nedan beskriver 

den första modellen som beskriver konstruktionsprincipen i Subamarine shelter. Peter Andersson och 

Örjan Gustafsson, MAVAB AB kunde på så sätt styra resultatet i projektet tidigt. Detta säkrar resultatet 

mot arbetsgivaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.2.1 Kabelgenomföring 

Kablar och elektriska ledningar dras genom ROXTEC kabelförslutningsramar. Dessa ramar finns för 

alla atmosfärer. Jord- och vattentäta förslutningar är inget problem. En specifik kabelgenomföringsram 

har ej valts. Detta är en detalj som lämnas till eventuell produktrealisering. Rekomendationen för 

kabelgenomföringen är ROXTEC.  Se Referenser för ROXTEC webbsida. 

7.7.3 Simulering 

Genom att simulera 3D modeller med den belastning som konstruktionen kommer utsättas för kunde 

projektgruppen se om konstruktionen höll eller inte. Blev nedböjningen för stor eller att brott uppstod så 

genomfördes ändringar för att styva upp konstruktionen.  

  

Sidobalk 

Takbalk U Balkar; t: 3mm; 45° hörn 

Topp och bottenbalk 

fyrkantsrör tjocklek 3mm 

Profilerade plåtar 

Inredning spånskiva el.dyl. 

Botten: Profilerade plåtar 

Figur 44: Principmodell CAD 
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7.7.3.1 Dimensionering, FEM-analys 

SolidWorks simulation används för simulering och FEM-beräkningar. Detta hjälper oss att bestämma 

hållfastheten på detaljer med avancerad geometri på ett enkelt sätt. FEM-analysen gör att 

projektgruppen kan spara tid till skillnad om handberäkningar utförts. FEM-analysen ger även 

möjligheten att smidigt redigera konstruktionen och stärka den där analysen visar bristande punkter.  

Simuleringen avser ytterskalet, det vill säga väggar och tak.  

7.7.3.2 Simulering väggkonstruktion 

För att kunna genomföra en simulering som ger ett verklighetstroget resultat krävs ett korrekt värde på 

det tryck som påverkar väggarna. Detta är det värde som beräknades fram tidigare. Vid simulering bör 

modellen förenklas så mycket som möjligt för att det ska kunna simuleras så enkelt och snabbt som 

möjligt. Detta har gjorts genom att endast titta på en vägg då alla väggarna kommer att utsättas för lika 

stort tryck. Till att börja med så simulerades en vägg med endast fyra stycken fyrkantsrör som en ram 

och en stor profilerad vägg mellan. Detta resulterade i en inböjning på hela 100mm vilket är långt över 

de krav på nedböjning som nämns i kravspecifikationen. För att få en godkänd nedböjning får det inte 

bukta in mer än 10mm(L/250). Detta är det optimala värdet, men skulle nedböjningen gå ner i närheten 

av det så går det att använda sig av en luftspalt som ger utrymme för en viss inbuckling.  

För att styva upp konstruktionen och därmed minska inbucklingen så valde projektgruppen att först 

sätta dit en platt plåt över den profilerade vilket skapar rörprofiler som ger större styrka (Se koncept 5). 

Detta halverade inbucklingen dvs. ner till 50mm vilket fortfarande är alldeles för mycket.  

Nästa steg var att sätta in fyrkantsrör för att minska ytan på plåtarna(Se koncept 4).  På bilden syns en 

vägg med två lodräta och två vågräta fyrkantsrör. Trots den kraftiga förstärkningen är inbucklingen 

11.5mm, en klar förbättring men lite för mycket med tanke på hur mycket material som har används. 

 

Figur 45: FEM-analys 
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Efter att ha genomfört flera simuleringar på flera olika 

konstruktionsförslag och då framförallt med flera 

fyrkantsrör som styvat upp så insåg projektgruppen att 

det krävdes något annat för ytterligare styrka. Genom att 

endast använda tre stycken fyrkantsrör och sedan göra 

krysstag mellan dem så skapades en godtycklig 

nedböjning utan att använda speciellt mycket material. 

Simuleringen nedan visar en inbuckling på 10,7mm 

vilket kan accepteras genom att använda oss av luftspalt. 

I detta fall blir det en luftspalt som är mer än 0,7mm. 

7.7.3.3 Slutsats väggkonstruktion 

Efter att ha utfört flertalet simuleringar på flera olika 

varianter av konstruktioner visa det sig att det var svårt 

att konstruera en vägg som klarar av så högt tryck. 

Projektgruppen har valt att stanna vid den konstruktion 

som ger en nedböjning på endast 10,7 mm. Vid en sådan 

nedböjning konstrueras sheltern med en luftspalt för att 

lämna utrymma för inböjningen. Annars kommer 

nedböjningen synas från insidan vilket och skapa osäkerhet för 

servicepersonal. En dialog med arbetsgivaren har angående 

nedböjningen har skett och de är nöjda med det projektgruppen har kommit fram till när det gäller hur 

det går att dimensionera vägg och övrig shelter.  

7.7.3.4 Simulering takkonstruktion 

Taket belastas av jorden som täcker sheltern. De värden på tryck som beräknats bygger på de värsta 

tänkbara scenarierna. Belastningen i tryck är 23 800 N/m
2
 . Detta motsvarar 0,0238 MPa. Se tidigare 

rubrik Dimensionering av taktryck sid 46 

Konstruktion 1 

Nedböjningen är enligt simuleringen 68,5mm. Detta är ett för högt värde på nedböjning då 5mm är 

maximal tillåten nedböjning i detta fall.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 46: FEM-analys förstärkt väggelement 

Figur 47: FEM Tak v1 Figur 48: Tak v1 



52(74) 

Konstruktion 2 

Taket förstärktes med fyrkantsrör, 100x100mm med tjocklek 5mm. Detta ger en maximal nedböjning på 

22,5mm. Detta betyder att taket inte håller för denna last och för de bestämmelser som 

byggnadsnämnden har på denna sorts konstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktion 3 

Taket förstärks ytterligare med två fyrkantsrör 100x100mm med tjocklek 5mm på varje sida. Det 

tidigare simuleringen visade var förstärkningen skulle placeras. Detta ger en maximal nedböjning på 

3mm. Detta betyder att taket nu håller för denna last och för de bestämmelser som byggnadsnämnden 

har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.3.5 Slutsats takkonstruktion 

För att klara nedböjning enligt kravspecifikationen tillfördes förstyvningar i form av fyrkantsrör. Figur 

51 Tak v3 visar hur takkonstruktionen kommer att se ut för att klara kraven. 

  

Figur 49: Tak v 2 Figur 50: FEM tak v2 

Figur 52: FEM Tak v3 Figur 51: Tak v3 
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8. Resultat 
Examensarbetet har resulterat i en teoretisk modell av en konstruktion som kommer att klara av att stå 

under jord. Resultatet tillsammans med rapporten är gjord så att det är lätt att fortsätta på arbetet inom 

framtiden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 53 och 54 visar ett scenario som illustrerar hur 

stor skillnaden är då man kan dölja radiobasstationen 

under marknivå. Denna shelter kommer inte att 

förstöra de visuella intryck på samma sätt som förr. 

  

Figur 53: Resultat och skala 

Figur 54: Resultatbild vid jordförläggning 
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8.1 Materialval 
Det slutgiltiga materialvalet blir DUPLEX 2205 (EN 1.4462). Materialet erhåller de mekaniska 

egenskaper som krävs för att klara av en lättviktskonstruktion som klarar av jordförläggning. Den stora 

belastning som jordtrycket medför på plåtarna kräver de värden som DUPLEX 2205 har. Vikten hålls 

nere då plåttjockleken inte blir för stor. Plåten som används i Submarine shelter är 3mm tjock och har 

erfoderliga materialegenskaper som klarar jordtrycket vid 3000mm markdjup. Valet blir självklart vid 

jämförelse av de olika materialen, då DUPLEX 2205 är underhållsfritt i 50år. Detta kan även 

SYRAFAST 4404 erbjuda, men i kombination med de höga materialvärdena med avseende på brott- 

och sträckgrans är DUPLEX 2205 överlägset. De konstruktionselement som ej utsätts för speciellt 

korrosiv miljö, det vill säga jord, kommer att konstrueras i stålet DOMEX 650 MCD. Detta stål har 

tillräckligt lika materialegenskaper för att passa ihop och att de beräkningar som utförts skall gälla.  

Luckan kan konstrueras i svartstål med korrosionsskydd av polyuretanlack. Luckan har inga angivelser 

på hållfasthetskrav. Denna lack är UV-beständig och fungerar som fuktspärr. 

8.2 Konstruktionslösningar 
Den slutgiltiga lösningen är en kombination av koncept tre och fem, det vill säga att extra fyrkantsrör 

har använts samt en kombination av den profilerade plåten och platt plåt. Konstruktionen är även 

uppstagad med hjälp av krysstag som sitter mellan fyrkantsrören. Se Bilaga 11 för 2D-ritningar på 

samtliga delar. 

  

Figur 55: Resultatbild utan ytterplåtar och mellanplåtar 
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8.2.1 Väggelement 

Varje vägg är uppbyggd på så vis att det är ett skelett i form av sju fyrkantsrör i Domex 650 MCD som 

bildar flera rutor. I dessa rutor sitter krysstagen för att styva upp de profilerade plåtar som ligger an mot 

fyrkantsrören. Sist sitter en platt plåt i det syrafasta stålet Duplex 2205 som skapar ett skydd mot 

korrosion och bildar tillsammans med den profilerade plåten extra styrka. Samtliga väggar är 

uppbyggda på det här viset vilket ger en slät yta utåt på samtliga väggar. Följande bilder illustrerar hur 

väggen ser ut på utsidan men även då ytplåtar och balkar avlägsnats för att visa hur insidan ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 56: Visar utsidan med Duplexplåtar 
monterade. 

Figur 57: Visar hur väggen ser ut 
innanför Duplexplåt. 

Figur 58: Beskriver ramverk Figur 59: Visar hur profilplåten ser ut. 
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8.2.2 Botten 

Undersidan av Submarine shelter kommer se ut som dagens shelter med en profilerad profil. Där krävs 

inte samma typ av förstärkningar av konstruktionen som utförts på väggar och tak då den kommer vara 

förankrad i underliggande fundamentplatta. Figur 60 visar de justerbara fötter som möjliggör att sheltern 

står plant och att den kan förankras i fundamentplatta. Figur 61 visar hur bottenplåten ser ut utan fötter. 

8.2.3 Tak 

 

Taket har en pyramidinspirerad form med luckan vid ena kanten. Även taket är slätt på utsidan och 

förstärkt på insidan av fyrkantsrör. För att försäkra att ingen fukt kommer in i Submarine shelter mellan 

tak och väggar valdes en EPDM-packning. Packningen ligger an på den övre kanten av väggarna så när 

taket sänks ner så kommer en U-balk göra att det tätar runt om, vilket förhindrar luftintrång. 

Kabelföringen dras genom ROXTEC för underjordsförläggning. ROXTEC visas i figur 62 i form av de 

vita ramarna med blå kabelgenomförslutning. 

  

Figur 61: Botten Figur 60: Botten med fot 

Figur 63: Tak Figur 62: Visar ROXTEC-placering 
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8.2.4 Lyftelement 

De material har valts är svetsbara och det är också genom svetsning som plåtarna fästs i varandra. På 

yttersidorna av hörnen sitter ett vinkeljärn som svetsas över skarvarna även det för att förhindra 

fuktintrång och ta bort risk för korrosion.  De översta lyftöglorna sitter gängade i takdelen. Detta för att 
lyftöglorna skall kunna avlägsnas efter färdigställning. Hålen pluggas igen med lämplig plugg. 

Sheltern har lyftelement i sidorna för lyfttransport av shelter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5 Lucka och entré 

Luckan är skapad för att skapa en känsla av trygghet när personalen ska ner i Submarine Shelter. Den är 
dimensionerad på så vis att det är möjligt att sänka ner utrustning vid behov. Luckan är isolerad för att 

förhindra att luckan blir uppvärmd och fungerar som ett element. På luckan är också MAVAB/s AB 

Logo, detta för att tydligt visa vilket företag som står bakom konstruktionen.  

 
 

 
 

 

 
 

 

Figur 65: Lucka undersida Figur 66: Lucka 

Figur 64: Lyftelement, lyftöglor 
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Entrégången kommer att vara placerad vid sidan av Submarine shelter. Detta för att medge det ryggfria 

avstånd på 1200mm vid arbetsytan som krävs av arbetsmiljöverket
15

 samt för att låta en rak stege vara 

väggfäst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6 Inredning 

Vid dimensionering av Submarine shelter så användes Ericsson RBS som mått. I Submarine shelter kan 

sex stycken RBS-stationer placeras. En RBS är 600x1485x483mm Resultatet avser att placera sex 

stycken RBS-stationer i varje shelter. 

  

                                                   

15 AFS 1999:03 - Byggnads- och anläggningsarbete 

Figur 68: Resultat inredning 

Figur 67: Resultatbild, utan tak 
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9. Analys 
Följande avsnitt beskriver och diskuterar resultatet av examensarbetet från den givna 

problemställningen. 

Här följer kravspecifikationens punkter. Varje krav diskuteras med dess tillvägagångssätt och resultat. 

9.1 Sammanfattning av analys 
För att lättare överskåda analysen uppförs en sammanfattning. Det slutgiltiga resultatet har fyllt upp 

samtliga punkter i kravspecifikationen samt besvarat problemfrågeställningen. Submarine shelter är tät 

tackvare att den sammanfogas med hjälp av svetsning, packningar i hål är tåliga EPDM-packningar 

samt att materialet är syrafast stål. Vi har använt oss av samtliga regler för att få detta realiserbart med 

avseende på arbetsmiljö, korrosionsskydd samt konstruktionsregler.  Gällande temperaturen och 

luftkonditioneringen har vi valt att ställa ner en likadan klimatanläggning som finns i dagens shelter. 

Projektgruppen är dock övertygande om att det inte kommer gå åt lika mycket energi. Projektet har 

utförts på ett smidigt sätt utan konflikter inom gruppen. Resultatet är vi mycket stolta över och vi vet att 

det kommer att fungera väl i de värsta sorters korrosiva jordarter samt för det angivna marktrycket i 

50år. Submarine shelter är anpassad för att kunna produceras i MAVAB AB’s fabrik. Submarine shelter 

kommer att kosta ca 100 000kr mer i tillverkningskostnad än de befintliga och denna kostnad får 

användaren snabbt tillbaka i form av reducerade driftkostnader med mera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 69: Kravspecifikation kontroll 
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9.2 Genomgång av kravspecifikation 
 Submarine shelter måste vara helt tät och motstå kontamination från underjordiska 

miljöer 

Taket placeras på EPDM-packningar som sluter helt tätt. Dessa packningar torkar inte ut och står länge 

under marken. Väggarnas yttermaterial är syrafast DUPLEX 2205 som passar bra för samtliga 

svetstyper. Svetsar gör den helt tät. Sheltern tål all kontamination av jordmiljö på grund av DUPLEX 

2205 som är extremt motståndskraftigt mot korrosion och oxidering.   

 Submarine shelter måste vara skyddad mot korrosion som kan äventyra driftsäkerheten 

DUPLEX 2205 i ytterplåtarna ger förutsättningarna för en driftsäkerhet. Om svetsarna inte håller tätt 

eller om taket inte sluter tätt så är det inte längre skyddat av skalet. Dessa saker är upp till MAVAB AB 

att säkra. 

 Klara av marktryck som uppstår vid jordförläggning 

Enligt de noggranna beräkningar som utförts på jordtrycket så visade de att passivt jordtryck kommer 

att vara högst. Maxtrycket är då 408,1 kPa på 3,5m djup. Dessa beräkningar lade grunden för 

dimensionering. Simuleringar och balkberäkningar hjälpte oss att välja typ av förstärkningar för att 

klara trycket. Resultatet var att Submarine shelter klarar av jordtrycket.  

 Klara av att vara jordförlagt i minst 50 år 

Ytterplåtarna är testade av experter och enligt Kihlbergsstål AB så är dessa plåtar till och med blanka 

efter 40år i högsalthaltig havsmiljö. De gör bedömningen att dessa plåtar av DUPLEX 2205 inte 

kommer att påverkas av jordens aggressivitet under 50 års jordförläggning. 

 Submarine shelter skall vara en allt i en konstruktion och byggas samt förinstalleras i 

MAVAB’s fabrik 

På grund av följande så är Submarine shelter anpassad för MAVAB’s fabrik: 

1. Tillverkas helt i stålplåt 

2. Taket går att lyfta av vilket ger MAVAB AB:s produktionspersonal som skall installera teknisk 

utrustning samt utföra arbete. Detta medför en god arbetsmiljö även efter att väggarna är 

placerade. 

3. Sheltern är formgiven efter att klara vara enkel att bygga 

4. Material har valts efter svetsbarhet. 

 

 Golvet skall dimensioneras för last 1.5kN/m2 pga. utrustningens vikt 

Samma lösning har applicerats som på befintlig shelter. Detta är en beprövad teknik och den kommer att 

fungera även i detta fall. 

 Maximal nedböjning på ytkonstruktion (tak, väggar, botten) får vara L/250 

Enligt Ericssons kravspecifikation för SWESITE shelter så skall får nedböjningen inte överstiga L/250. 

Simuleringsdokumentet visar att väggen som mest böjer in 10mm. Detta ger oss 1/250*2500 vilket blir 

10mm.  Även detta krav klarar Submarine shelter.  
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 Temperaturen inuti Submarine shelter får inte gå utanför ramar: +5C till +40C 

Att placera sheltern under jorden kommer att bidra till ett skydd mot solens ljus. Solen i varma länder är 

det värsta element för att höja temperaturen i en radiobasstation eller byggnad. Vi kan göra en 

bedömning på att jordförläggning erbjuder en jämn temperatur. I detta projektstadium kan vi ändock 

inte fastställa exakt vilka temperaturnivåer som kommer finnas. Detta lämnar vi till vidareutveckling. 

Detta kräver även att jordprover har tagits från tänkt plats. Detta krav uppfylls inte på grund av 

bristande information. 

 Luftkonditionering skall vara kostnadseffektiv samt erbjuda telekomutrustningen den 

kyleffekt som den kräver. Enligt föregående krav 

Som tidigare punkt klargjorde så har vi inte några data som stödjer att det kommer vara svalare i 

Submarine shelter. Därför har vi valt att placera den kylutrustning som finns i dagens shelter. Detta 

försäkrar att Submarine Shelter kommer erbjuda den kyleffekt den kräver. Med största sannolikhet 

kommer det också gå åt mindre energi.  

 Äga lyftpunkter i övre hörn som medger lyfttransport och nedsänkning 

Lyftöglor har placerats, med hjälp av svets, i de fyra hörnen. Lyftöglorna har samma dimensioner som 

de lyftöglor MAVAB AB använder i dagens produktion. 

 Äga möjlighet att justeras vågrätt med hjälp av justerbara fötter +-50mm 

De justerbara fötterna kommer att ha störst användning vid transport av Submarine shelter bland annat 

för att truckar ska kunna komma under. Fötterna kommer vid anläggning att gjutas in och kan därmed 

användas som förankring. 

 Väggarnas insida skall vara täckta med 12mm klarlackad plywood 

Detta krav uppfylls och kan enkelt appliceras i MAVAB AB/s verkstad då de är vana med den typen av 

inredning. 

 Golvet skall vara täckt med en slittålig och halksäker plastmatta som är syra- och 

oljebeständig 

Dessa mattor finns att köpa in som standard och är inte heller det något problem för MAVAB AB/s 

personal att placera i Submarine Shelter.  

 Kabelgenomföringar skall tätas med Brattbergsram 2st RG6x2 eller motsvarande 

Här har vi valt en ROXTEC kabelgenomföring, kravet kommer ifrån Ericssons produktrapport och där 

står ROXTEC med som ett motsvarande alternativ. Enligt ROXTECS hemsida
16

 erbjuder de 

kabelgenomföringar som fungerar under jord.  

  

                                                   

16 http://www.roxtec.com 
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 Yttermåtten skall vara under de transportvärdena för bred last klass 

Det är efter dessa mått som vi har konstruerat efter under hela projektet. Med bredd och djup under 

2600mm och en höjd under 3000mm försäkras Submarine shelter för transport. Se bilaga 11.1 för 

sammanställningsritning och mått på shelter.  

 Submarine shelter skall äga en yta som klarar miljöklass M3 enligt BSK 

Det yttre materialet Duplex 2205 som skyddar Submarine shelter kommer inte att rosta och inte heller 

skapa sprickbildning vilket garanterar att miljöklass M3 uppfylls. 

 Teknisk utrustning skall placeras så att sheltern inreds enligt arbetsmiljöverkets 

bestämmelser 

Med stegen placerad vid väggen av Submarine shelter så kommer personal vid elskåpet ha erforderlig 

ryggningsavstånd som krävs, dvs. 1200mm.  

9.3 Kostnad 
Vi bedömer att Submarine shelter kommer att vara dyrare att producera än en shelter som placeras ovan 

jord. Produktionskostnaden ökar på grund av att tillverkning bedöms ta längre tid jämfört med dagens 

shelter, samt att Submarine shelter har en större mängd material än de befintliga sheltrar. Denna 

materialökning erfordras för att driftsäkra konstruktionen.  Exempel på materialökning: 

 Extra fyrkantsrör 100x100 har placerats för att styrka konstruktionen.   

 Syrafasta plåtar fästs utanpå vägg för att driftsäkra sheltern och skydda den mot korrosion. 

 Plåttjockleken ökar från 2mm till 3mm 

 Dubbla plåtar i skal för att skapa styva väggar 

En befintlig shelter kostar 140 000kr för kund. Submarine shelter kommer att vara cirka 100 000kr 

dyrare i tillverkningskostnad. Detta är inte en uppgift projektgruppen har tagit fram utan något som 

Björn Mattsson KM NÄRKONSULT berättat. 

Det bedöms bli en kostnadsbesparing som användaren får på: 

 Anläggningskostnaden 

 Stängselkostnad 

 Klottersanering  

 Energibesparning på kylaggregatet 

Dessa kostnader kommer att väga upp inköpskostnaden med marginal över tiden. Kostnader är inte 

något som vi lagt tyngden på i detta arbete, då detta är ett rent konstruktion - och 

produktutvecklingsjobb, ändock är produktionskostnaden nämnvärd för att få en övergripande helhet av 

projektresultatet.  

9.4 Vikt på Submarine shelter 
Hela Submarine shelter utan inredning och teknisk utrustning väger 2518kg. Se fullständig viktkalkyl i 

bilaga 12. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 
De problem som påpekas i problemformulering anser var följande:  

 Vilket material kommer att vara lämpligt för denna applikation? 

 Hur stora påfrestningar kommer att utsätta produkten med avseende på underjordstryck och 

korrosion? 

 Hur skall konstruktion av höljet/skalet se ut, samt var skall kablage och manöverlucka placeras? 

 Hur anpassas resultatet för att passa sortimentet på MAVAB AB? 

Svar på frågeställningen: 

Materialvalet resulterade i ett syrafast stål Duplex 2205 i ytterskal, det vill säga de element som har 

kontakt med jorden. Domex 650 MCD väljs till de element som inte blir utsatta för speciellt korrosiv 

miljö. Dessa material valdes efter en noggrann undersökning och en vid informationssökning. DUPLEX 

2205 uppfyller nästa punkt på listan då den kommer klara av det beräknade trycket och den aggressiva 

miljön som omger Submarine Shelter.  

Påfrestningarna uttrycks i rapportdelen korrosion och i stycket för beräkningar. Påfrestningarna 

användes för att dimensionera plåtar och balkar. De valda materialen håller för påfrestningarna. 

Luckan placerades vid en av Submarine shelters sidor. Taket utformas för att klara tryck och belastning 

likt en pyramid. Väggelementen och tak finns redovisade i resultatdelen. De blev väldigt bra och klarar 

påfrestningarna och klarar kraven på nedböjning.  

Konstruktionen av hela shelter är genomförd, dock inte i detalj då det är något som MAVAB AB får 

genomföra. Kabelgenomföringar och kabelstege finns placerade och manöverlucka finns. Resultatet 

kommer att kunna användas som säljmaterial till Ericsson, om Ericsson blir intresserade av Submarine 

Shelter kommer mer detaljerade ritningar att genomföras. Produkten har konstruerats för att passa 

MAVAB AB sortiment och produktion. Hela kravspecifikationen har uppnåtts och uppdragsgivarna är 

nöjda med resultatet. Här är de mål som sattes upp för projektet. 

 Lösningen ska kunna färdigställas på MAVAB AB/s fabrik och vara en ny produkt i deras 

produktsortiment.  

 Produkten ska kunna vara placerad i jorden under hela sin operationstid utan att förlora sin 

funktion, bli skadad eller åkomma skada på närliggande miljö. 

 Att MAVAB AB kan erhålla nytta av examensarbetets teoretiska resultat 

 Att MAVAB AB skall kunna produktrealisera de planeringar som detta arbete resulterar i 

 Gruppens mål är att ha en god kontakt för uppföljning av projektet 

Att det går att färdigställas på MAVAB AB är redan konstaterat. Genom att uppfylla 

kravspecifikationen så kan vi garantera att produkten kommer klara av att vara placerad under jorden 

hela sin operationstid. MAVAB AB har varit i kontakt med Ericsson som är intresserade av produkten 

och ett möte kommer att ske. Största delen av den fakta MAVAB AB kan tillge Ericsson kommer ifrån 

detta examensarbete. Alla steg i processen har gjorts med åtanke att MAVAB AB ska kunna arbeta 

vidare med det här. Med tanke på intresset ifrån Ericsson så har det målet uppfyllts. MAVAB AB har 

pratat med projektgruppen om att vi ska genomföra en presentation mot Ericsson vid eventuellt möte i 

framtiden. Detta ger upphov till en god kontakt framöver.  
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10.1 Reflektioner och slutsatser 
Projektgruppen är nöjda med resultatet och tycker det har varit riktigt roligt att genomföra det här 

examensarbetet. Vi känner att vi har lärt oss otroligt mycket och tycker det är roligt att vi har fått 

användning av det vi har lärt oss under utbildningen. Angående kontrakt och muntliga avtal har vi lärt 

oss att aldrig lita på något avtalat förrän det finns skriftligt, det är viktigt att kunna skilja på visioner och 

fakta, oavsett vem det kommer från. Uppdragsgivaren är nöjd med resultatet och är medvetna vad som 

finns kvar att vidareutvecklas.   

10.1.1 Vad fungerade bra? 

Projektgruppen 

Den planering vi som projektgrupp har genomfört med att vi har träffats ca 7 timmar varje dag har 

fungerat mycket bra. Genom att ha träffats varje dag har vi kunnat motivera varandra att jobba vidare 

och har hela tiden strävat framåt i projektet. Vi har haft en öppen dialog där vi har varit noga med att 

uppmuntra varandra och tagit hänsyn om någon har behövt ledigt. Vi sa från början att detta arbete 

skulle vara första prioritet och det anser vi att vi har följt.  

Kontakt 

Kontakten med uppdragsgivaren har varit bra. Den allra största kontakten har varit med Peter 

Andersson på MAVAB AB som har varit till stor hjälp. Han har alltid visat intresse i arbetet och 

kommit med många bra synpunkter. Med ett möte varje måndag har vi kunnat uppdatera han om läget i 

projektet och fått synpunkter på vad som är bra och dåligt. Vid behov har vi fått komma till MAVAB 

AB och träffat Örjan Gustafsson samt studerat produktionen. Detta har också fungerat bra då han alltid 

har varit positivt inställd till kontakt.  

10.1.2 Vad fungerade mindre bra? 

Projektgruppen 

Inget att anmärka på, se PIPS, bilaga 13. 

Kontakt 

Den kontakt som inte fungerat så bra är den med vår handledare Ragnar Tengstrand på Mälardalens 

Högskola. Varken han eller vi har tagit kontakt då vi inte känt något behov av detta. Vi har haft 

möjlighet till möte om vi önskat. Vi har endast träffats vid något enstaka tillfälle i början då han var ett 

bra stöd vid val av examensarbete. Hur detta har påverkat arbetet är svårt att säga, troligen föga.  

10.2 Rekommendationer 
Våra rekommendationer till MAVAB AB är att fastställa ett djup Submarine shelter ska stå på, sedan 

kontrollera alla beräkningar. Eftersom beräkningarna i denna rapport är utförda för värsta falls scenario 

kan det komma sig att det går att minska materialet i konstruktionen ytterligare. MAVAB AB måste 

också gå genom detaljlösningar på konstruktionen. Såsom dragningar av el men också tätningar vid 

svetsning och liknande. Kalkyler på energivinst vid nedgrävning av shelter bör göras. Ett viktigt steg för 

presentation inför intresserad köpare, till exmepel. Ericsson så bör en kalkyl tas fram på hur mycket de 

kan spara på denna lösning. Ett första steg vid realisering av produkten bör en prototyp konstrueras. Vi 

lämnar som förslag till MAVAB AB att ta kontakt med Mälardalens Högskola för fler samarbeten då vi 

tror att båda parter har mycket att ge. Tillvägagångssättet som används har följt inlärda teorier och 

metoder ifrån projektgruppens utbildning och erfarenheter. Projektgruppen tycker det har fungerat bra 

och är nöjda med hur processen har gått till.  
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Bilaga 1 Gruppkontrakt 

 

Gruppkontrakt 

Kontraktet avser examensarbete i Produktdesign/Konstruktion på Mälardalens Högskola, 

vårterminen 2010. Kontraktet är giltigt från och med 2010-04-06 till och med 2010-06-12. 

Gruppmedlemmar Tel  Mail 

Andréas Jonsson 073-6148945 ajn07012@student.mdh.se 

Jonas Ivarsson 073-8190602 jin07001@student.mdh.se 

Ansvarsfördelning 

§1. Ansvaret fördelas lika för båda parter. Både Jonas och Andréas skall fortlöpande 

motivera varandra till ett ansvarsfullt och gott arbete. 

Beslut 

§2. Samtliga beslut som påverkar examensarbetet skall fattas gemensamt. Vid osäkerhet 

kring beslut skall handledare eller uppdragsgivare vara delaktiga i beslutsfattandet. 

§3. Vid tillfälle då gruppmedlem ej slutfört sitt åtagande enligt överenskommelse har denne 

24 timmar på sig att åtgärda uppgiften. 

Allmänt 

§4. Arbetet är fördelat 40timmar/vecka från v.14-23  Mån- Fre. 9.15-16.00  

 

§5. Vi bestämmer gemensamt när projektgruppen skall ha ledigt.  

 

§6. Mötestider anpassas inte efter aktiviteter som inte direkt är kopplade till skolan.   

 

§7. Raster tas gemensamt vid behov. 

 

§8. Om en gruppmedlem inte kan närvara vid ett möte är denne skyldig att meddela detta till 

gruppen. Vid frånvaro skall gruppmedlemmen i största möjliga mån arbeta hemifrån. Är 

gruppmedlemmen inte kapabel till det exempelvis på grund av sjukdom ansvarar denne för 

att någon annan i gruppen tar över arbetsuppgifterna. 
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§9. Har en gruppmedlem varit frånvarande mer än 50 % av tiden räknas denne inte längre 

som en medlem i gruppen. Det innebär att gruppmedlemmens namn inte kommer att stå på 

gruppens skriftliga material och denne får inte delta vid de muntliga redovisningarna av 

gruppens arbete. 

 

§10. Gruppmedlemmarna skall sträva efter att arbeta lika mycket som de andra i gruppen så 

att arbetsfördelningen blir så jämn som möjligt. Samtliga gruppmedlemmar skall göra sitt 

bästa för att nå de mål som gruppen satt upp. 

 

§11. Gruppmedlemmar skall vara förberedd och pålästa till träffar. 

 

§12. Vid eventuella konflikter löses detta inom gruppen, om detta inte går löses det med 

handledaren. 

 

§13. Samtliga gruppmedlemmars ambition med projektet ska vara att få mycket kunskap och 

att göra sitt bästa för att genomföra de uppgifter gruppen tar på sig. 

 

Underskrifter 

 

______________________  ______________________ 

Andréas Jonsson   Jonas Ivarsson  
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Bilaga 2 Statusuppdatering 
Möte #1 

 Datum: onsdag 2010-04-07 Tid: 14.00–16.00 

 

 

 

 

 

Möte #2 

Datum: torsdag 2010-04-08 Tid: 09.15-12.00   

 

 

 

 

 

 

 

Möte #3 

Datum: fredag 2009-04-09 Tid: 09.15-15.00 

 

 

 

 

 

 Planerat möte med Mavab AB måndag 12/4 kl 07.10.  

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Kontakt med MAVAB AB Andréas  

Informationssökning Jonas & Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Upprättat mötesprotokoll Jonas  

Upprättat gruppkontrakt, Exjobbs 
partners gentemot uppdragsgivare. 

Andréas  

Administrativ förberedelse  Jonas & Andréas Bl.a. kontaktat 
handledare samt 
examinator för guidning 
och påskrift på 
nödvändiga blanketter 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Slutfört Qantt-schema Jonas  

Slutfört Augmented design structure 
matrix 

Jonas & Andréas  

Slutfört Planeringsdokument inför 
möte 

Andréas  
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Möte #4 

Datum: 2010-04-12 Tid: 06.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Möte #5 

Datum: 2010-04-13 Tid: 08.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Möte #6 

Datum: 2010-04-14 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Möte med Mavab AB Jonas & Andréas Bra möte med Örjan och 
Peter. Både de och vi fick 
mer info. Örjan skulle 
börja med Kravspec. 

Har registrerat exjobbet Jonas & Andréas  

Börjat med Syfte & Mål Jonas  

Börjat Funktionsanalys Jonas  

Börjat med ordlista Andréas  

Börjat med problemförklaring Andréas  

Börjat med projektavgränsningar Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Fortsatt funktionsanalys Jonas  

Börjat med inledning Andréas  

Kollat upp konkurrenter Jonas & Andréas  

Sökt information om 
jordmiljö/korrosion 

Andréas  

Sökt information av olika 
stålproducenter 

Jonas  

   

   

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Informationssökning Andréas  

Börjat med CAD av original stuga Jonas  

Kontakt med företag Andréas Jonas Peter ringde och bokade 
in möte fredag 16/4, 
sedan kontinuerligt möte 
varje måndag 14.00 på 
IDT 
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Möte # 7 

Datum: 2009-04-15 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte #8 

Datum: 2009-04-16 Tid: 08.15-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Samlat information om korrosion och 
olika material/beläggningar som 
klarar av tänkt miljö. 

Andréas Fick tag i många 
kompetenta personer 
som alla gav väldigt bra 
input i 
informationssökningen. 

CADat på den original bunker som 
Mavab har i 2d 

Jonas  

Lånat bok om material samt fört 
samtal om vilka material vi kan 
använda oss av. Avgränsningar. Även 
pratat med Materialgurun Göran 
Svensson 

Andréas & Jonas Mycket bra dag. Fått 
många svar på flera olika 
punkter. 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Samlat information om korrosion och 
olika material/beläggningar som 
klarar av tänkt miljö. 

Andréas  

CADat på den original bunker som 
Mavab har i 2d 

Jonas Den är i princip färdig. 
Efter möte med Peter så 
fick vi reda på saker som 
förenklar den första delen 
av cadden betydligt.  

Lunchmöte med Peter Andersson 
Mavab. 

Andréas & Jonas Mycket bra möte. Peter 
verkade imponerad av 
vad vi hunnit med hittills 
och gav positiv respons. 
Peter verkar väldigt 
engagerad i projektet och 
svarade på många frågor. 
Mötet var riktigt lyckat! 
Vi har dokumenterat de 
saker som togs upp och 
diskuterades på mötet. 
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Möte #9 

Datum: 2010-04-19 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

Möte #10 

Datum: 2010-04-20 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Möte #11 

Datum: 2010-04-21 Tid: 08.15-15.00 

 

 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Materialundersökning Andréas Samtal med Tibnor samt 
Hydro och Sapa. 
Dokumentering. 

CAD av standard container Jonas  

   

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Materialundersökning Jonas Vi har valt att byta 
uppgifter idag för att 
kunna ligga på samma 
nivå. 

CAD av standard container Andréas Vi har valt att byta 
uppgifter idag för att 
kunna ligga på samma 
nivå. 

   

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Skrivit materialdokument Jonas  

CAD Andréas  
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Möte #12 

Datum: 2010-04-22 

 

 

 

 

 

 

 

Möte #13 

Datum: Fredag 2010-04-23 Tid: 09.15-12.00   

 

 

 

 

 

Möte #14 

Datum: 2010-04-226 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Påbörjat kravspec. Jonas & Andréas Fick mycket bra info av 
Björn via mail. Han ska 
ringa imorgon (23/4) 

Rapportskrivning och 
materialutredning. 

Jonas & Andréas  

   

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Information om liknande 
konstruktioner, Bränsletankar 

Andréas  

QFD-dokument. Startad Jonas  

FMEA-dokument. Startad Andréas  

Konstruktionsmöjligheter Jonas&Andréas Smygstart på brainstorm 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Konsultering med Björn via mail. Andréas  

Konceptgenerering Jonas & Andréas  

Föreberedelse inför möte med Peter Jonas & Andréas  

Formalia, rapportskrivning Jonas  

Avstämningsmöte med Peter Jonas & Andréas  
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Möte #15 

Datum: 2010-04-27 Tid: 09.00-16.00 

 

 

 

 

 

Möte #16 

Datum: 2010-04-29 Tid: 08.15-12.00 

 

 

 

 

Möte #17 

Datum: 2010-04-30 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

Möte #18 

Datum: 2010-05-03 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Kollat upp hållfasthetberäkningar Jonas Andréas  

Rapportskrivning Jonas & Andréas  

Konceptgenerering Jonas & Andréas  

   

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  Andréas  

Beräkningar Jonas  

   

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  Andréas  

Beräkningar Jonas  

Telefonmöte med Cue Dee  Jonas  

Telefonmöte med Björn Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  Andréas & Jonas  

Samtal med lacktillverkare Andréas  

Undersökning av Cue-Dee CAD-filer Jonas  

Möte med Peter Jonas & Andréas Ännu ett mycket bra 
möte, fick ordning på 
beräkningar. Bestämde 
exakt vilken 
konceptkonstruktion vi 
skulle fortsätta med. 
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Möte #19 

Datum: 2010-05-04 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte #20 

Datum: 2010-05-04 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Möte #21 

Datum: 2010-05-05 Tid: 08.15-12.00 

 

 

 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  Andréas & Jonas  

Samtal med lacktillverkare Andréas  

Undersökning av Cue-Dee CAD-filer Jonas  

Möte med Peter Jonas & Andréas Ännu ett mycket bra 
möte, fick ordning på 
beräkningar. Bestämde 
exakt vilken 
konceptkonstruktion vi 
skulle fortsätta med. 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  Jonas   

Undersökning av lackering Andréas  

Undersöka syrafast/rostfritt Andréas Fått reda på att  
syrafast/rostfritt pass oss 
väldigt bra! Detta kan 
vara vårat nya material! 

   

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  Jonas & Andréas  

Undersökning av lackering Andréas  

Undersöka syrafast/rostfritt Andréas  

Jämförelsedokument Andréas  

Undersökt CAD Simulation Jonas  
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Möte # 22 

Datum: 2010-05-07 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte #23 

Datum: 2010-05-07 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  Jonas & Andréas  

Skrivit konceptutvärdering Jonas  

Skrev Materialval Andréas  

Kollade beräkningar och gjorde 
simulation på olika 
konstruktionsförslag. 

Jonas Fick ett mail av Peter där 
han skrev att det blev 
mycket större tryck än 
väntat. Detta visade sig 
vara fel då trycket var 
mindre än trott och 
projektet är fortfarande 
är realiserbart.  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  Jonas & Andréas  

Skrivit konceptutvärdering Jonas  

Pratat med Örjan  Andréas Bokat möte nästa vecka 

Sammanställt ett dokument med 
simuleringar på olika 
konstruktionsförslag och skickat till 
Peter.  

Jonas  

Fältstudie av Shelter(s) Jonas & Andréas Varit och studerat 
shelters som finns i 
nuläget för att ev. vinna 
ny information. 
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Möte #24 

Datum: 2010-05-10 Tid: 08.15-16.00 

 

 
 

Möte #25 

Datum: 2010-05-11 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

Möte #26 

Datum: 2010-05-12 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  

Redigering av bilagor Andréas  Detta arbete gick bra. 
Allt fick redigeras för att 
bilagorna skall ha samma 
ordning som 
rapportöverskrifterna 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  



XIII 
 

 

Möte #27 

Datum: 2010-05-13 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

Möte #28 

Datum: 2010-05-14 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

Möte #29 

Datum: 2010-05-17 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  



XIV 
 

Möte #30 

Datum: 2010-05-18 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

 

Möte #31 

Datum: 2010-05-19 Tid: 08.15-16.00 

 

 

 

Möte #32 

Datum: 2010-05-20 Tid: 13.15-16.00 

 

 

 

 

 

Möte#33 

Datum: 2010-05-21 Tid: 8.15-16.00 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  CAD och rapport börjar 
ta form. 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  CAD är snart klar. 
Rapport förbereds för att 
skickas in för första 
granskning.  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas CAD helt klar 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas  
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Möte#34 

Datum: 2010-05-24 Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

Möte#35 

Datum: 2010-05-25 Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

Möte#36 

Datum: 2010-05-26 Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

 

Möte#37 

Datum: 2010-05-27 Tid: 9.15-16.00 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas Rendering av CAD till 
presentations material 

Möte med MAVAB AB Peter 
Andersson 

Jonas & Andréas Godkänt slutresultat av 
konstruktören Peter 
Andersson 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas Rendering av CAD till 
presentations material 

Möte med MAVAB AB Peter 
Andersson 

Jonas & Andréas Godkänt slutresultat av 
konstruktören Peter 
Andersson 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning   Jonas   

Bilagor och verktyg till rapport Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning och CAD  Jonas & Andréas Rendering av CAD till 
presentations material 

Möte med MAVAB AB Peter 
Andersson 

Jonas & Andréas Godkänt slutresultat av 
konstruktören Peter 
Andersson 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning   Jonas   

Bilagor och verktyg till rapport Andréas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning   Jonas   

Bilagor och verktyg till rapport 
 

Andréas  

Handledarmöte med Ragnar 
Tengstrand  

Jonas & Andréas Mycket konstruktiv kritik 

Möte med Rolf Lövgren angående 
rapport formulering 

Jonas & Andréas Bra information att veta 
om innan inlämning 
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Möte#38 

Datum: 2010-05-28 Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

 

 

 

Möte#39 

Datum: 2010-05-31 Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

 

 

Möte#40 

Datum: 2010-06-1 Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

 

 

Möte#41 

Datum: 2010-06-2Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning   Jonas  Fixa det som vi blev 
tipsade om 

Bilagor och verktyg till rapport Andréas Lägga in bilagor och 
ändra ordningen . 
Referera till bilagor 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning   Jonas  Fixa det som vi blev 
tipsade om 

Bilagor och verktyg till rapport Andréas Lägga in bilagor och 
ändra ordningen . 
Referera till bilagor 

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Rapportskrivning  finjustering Andréas   

Presentation Jonas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Presentation Andréas&Jonas  

Rapport Andréas&Jonas  
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Möte#42 

Datum: 2010-06-3Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

Möte#43 

Datum: 2010-06-4Tid: 9.15-16.00 

 

 

 

Möte #44 – Presentation 

Datum: 2010-06-7 till 2010-06-11 

 På grund av att rapportskrivning och presentationsförberedelser är det enda som är planerat 

från och med måndag den 7 juni till presentationsdatumet 11 juni så kommer inga 

mötesprotokoll att upprättas mer. 

 

 

 

Underskrifter gäller samtliga mötesprotokoll 

 

 

 

Andréas Jonsson    Jonas Ivarsson 

 

 

 

  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Presentation Andréas&Jonas  

Utförda uppgifter Utfört av Kommentarer 

Presentation Andréas&Jonas  

Rapport Andréas&Jonas  
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Bilaga 3 GANTT-schema 

  



XIX 
 

  



XX 
 

  



XXI 
 

Bilaga 4 Augmented design structure matrix 

  



XXII 
 

Bilaga 5 Kravspecifikation 

 

Skydd ifrån omgivning 

 Submarine shelter måste vara helt tät och motstå kontamination från underjordiska miljöer 

 Submarine shelter måste vara skyddad mot korrosion som kan äventyra driftsäkerheten 

 Klara av marktryck som uppstår vid jordförläggning 

 

Konstruktion 

 Klara av att vara jordförlagt i minst 50 år 

 Submarine shelter skall vara en allt i en konstruktion och byggas samt förinstalleras i 

MAVAB’s fabrik 

 Golvet skall dimensioneras för last 1.5kN/m2 pga. utrustningens vikt 

 Maximal nedböjning på ytkonstruktion (tak, väggar, botten) får vara L/250 

 Temperaturen inuti Submarine shelter får inte gå utanför ramar: +5C till +40C 

 Luftkonditionering skall vara kostnadseffektiv samt erbjuda telekomutrustningen den 

kyleffekt som den kräver. Enligt föregående krav 

 Äga lyftpunkter i övre hörn som medger lyfttransport och nedsänkning 

 Äga möjlighet att justeras vågrätt med hjälp av justerbara fötter +-50mm 

 Väggarnas insida skall vara täckta med 12mm klarlackad plywood 

 Golvet skall vara täckt med en slittålig och halksäker plastmatta som är syra- och 

oljebeständig 

 Kabelgenomföringar skall tätas med Brattbergsram 2st RG6x2 eller motsvarande 

 

Transport 

 Yttermåtten skall vara under de transportvärdena för bred last klass 

 

Miljö 

 Submarine shelter skall äga en yta som klarar miljöklass M3 enligt BSK 

 Teknisk utrustning skall placeras så att sheltern inreds enligt arbetsmiljöverkets 

bestämmelser 



XXIII 
 

Bilaga 6 QFD 
 

  



XXIV 
 

Bilaga 7 Funktionsanalys 

  

Skydda teknisk utrustning

Nyckelhålsfärdig vid 
leverans

Medge nedsänkning

Möjliggöra användning 
av lyftverktyg

Medge service av 
teknisk utrustning

Möjliggöra ingång för 
personal

Inneha säkerhet

Säker mot 
vandalisering

Låsmekanism på 
ingång

Vara hållbar

Ej påverkas av miljö

Tåla
temperaturvariationer

Goda termiska 
egenskaper

Ej påverkas av fukt

KorrosionsbeständigTät - ej läckage

Godtycklig hållfasthet

Tåla omgivande tryck
Vara

jordbävningsbeständig

Medge kylning för teknisk 
utrunstning

Indragning av 
kylutrustning
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Bilaga 8 FMEA 

  



XXVI 
 

  



XXVII 
 

Bilaga 9 Materialtabell jämförelse 
  



XXVIII 
 

Bilaga 10 PUGH 

 



XXIX 
 

Bilaga 11 Ritningar 

11.1 Sammanställning  



XXX 
 

11.2 Fot 

  



XXXI 
 

11.3 Lucka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXII 
 

11.4 Tak



XXXIII 
 

11.5 Fyrkantsrör 2200  



XXXIV 
 

11.6 Ytterplåt 

 



XXXV 
 

11.7 Fyrkantsrör 2400 

  



XXXVI 
 

11.8 Fyrkantsrör 666,67 

  



XXXVII 
 

11.9 Krysstag 

  



XXXVIII 
 

11.10 Profilplåt mitt 

  



XXXIX 
 

11.11 Profil Plåt sida 



XL 
 

11.12 Lyftelement yttervinkel 
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Bilaga 12 Viktuppskattning 

Vikt 

Här redogörs vikten på slutprodukten densiteten avrundas till 0,01g/mm3 för att SolidWorks gör 

denna förenkling.  

Tak 

Density = 0.01 grams per cubic millimeter 

Mass = 637320.008 grams = 640Kg 

Vägg 

Mass = 513518.40 grams=500Kg 

Volume = 65667315.19 cubic millimeters 

Fot 

Density = 0.01 grams per cubic millimeter 

Mass = 6810.38 grams = 7Kg 

Lyftarm/sidovinkel 

Density = 0.01 grams per cubic millimeter 

Mass = 10240.11 grams=10Kg 

Lucka 

Density = 0.01 grams per cubic millimeter 

Mass = 31129.55 grams=30Kg 

Golvplåt 

Density = 0.01 grams per cubic millimeter 

Mass = 144329.63 grams=144Kg 

Ericsson RBS 

Mass= 215Kg /st 

Resultat 

Submarine shelter, exklusive inredning och RBS-utrustning väger cirka 2518Kg. Detta är inte helt 

exakt och i detta fall så behövs bara en uppskattning av vikt. 
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Bilaga 13 PIPS 
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