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FORORD 

I denne rapporten presenteres prosessen og resultatene fra Bachelor oppgaven ”Mobil krafthub 

bestående av vindturbin montert på en shipping container”. Den har blitt skrevet over vårsemesteret 

2018 av 2 forfattere med spesialisering innen konstruksjonsteknikk. Oppgaven er en konseptoppgave 

som passet forfatterne godt siden de har stor interesse for produksjonsteknikk og innovasjon. Det kreves 

500 arbeidstimer pr student, og oppgaven gir 20 studiepoeng. Dette markerer slutten av 

Bachelorutdanningen ved NTNU. 

Vi var enige fra starten av at vi ville skrive en oppgave om noe nytt, helst noe innenfor fornybar energi. 

Vi kontaktet flere bedrifter som jobbet innenfor grønn energi. ”En ganske vill ide” var ordene som først 

møtte oss i svaret fra Nasjonalt Vindenergisenter. Dette trigget begge forfatterne og vi satte opp et møte 

for å diskutere dette videre. Vi tenkte begge at ideen med å gjøre en vindturbin mobil ved å sette den på 

en container kunne komme til å støte på problemer. Derimot hadde det vært et fantastisk resultat hvis 

det hadde fungert. Vi valgte derfor denne oppgaven, som bar stort preg av innovasjon og 

produktutvikling. Etterhvert som vi begynte å jobbe med oppgaven innså vi hvor stort omfanget var. 

Det var vanskelig å velge hvilke deler av systemet vi skulle se på uten å ta oss for mye vann over hodet. 

Det har vært en krevende prosess, med en del utfordringer. Vi har lært utrolig mye på veien og fått 

mange erfaringer som vi kan ta med oss videre. Vi har også fått brukt veldig mye av det vi har lært 

gjennom de 3 siste årene og fått brukt mye av kunnskapen på nye måter. 

Vi vil rette en stor takk til vår veileder ved NTNU, Anna Olsen, som har vært veldig behjelpelig 

gjennom skrivingen og gitt oss mange gode råd. I tillegg vil vi takke vår oppdragsgiver Thomas Bjørdal 

for en veldig spennende oppgave, og for en god introduksjon til vindenergi.  

Leseren av denne rapporten bør ha ingeniørfaglig utdanning for å kunne få nytte av den. 

 

Trondheim 23.Mai.2018       

 

____________________          _____________________ 

Emil Fossheim          Jonas Karlsen  
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SAMMENDRAG 

Denne bacheloroppgaven presenterer utviklingen av et konsept for en mobil krafthub sammensatt av en 

vindturbin av typen Britwind R9000 og en standard 40 ft. shipping container. 

Oppgaven er gitt av Nasjonalt Vindenergisenter som ønsker å fremme innovative løsninger for fornybar 

energi. De har jobbet med flere forskjellige småskala vindturbiner og har gode erfaringer med turbinen 

fra Britwind. Ideen var i utgangspunktet å kunne gjøre turbinen mobil for å produsere fornybar energi 

ved off-grid byggeprosjekter. Videre ble det satt at en standard shipping container var et godt 

utgangspunkt for konseptet, siden dette ville gjøre frakt og lagring enklere basert på eksisterende 

teknologi. Med et slikt utgangspunkt vil det være mulighet å utvikle et produkt med solceller, 

vindturbin, aggregat og tilhørende komponenter i en pakke. Det vil også åpne muligheter for å kunne 

bruke krafthuben på feks. forskningsprosjekter eller som nødhjelp i krisesituasjoner. 

Konseptutviklingsprosessen har basert seg på produktutviklingsmetoder for å komme frem til gode 

løsninger. Systemet har blitt delt opp i funksjonsområder og vurdert hver for seg. Siden det finnes lite 

tidligere arbeid eller forskning på mobile vindturbiner av denne størrelsesorden har oppgaven vært 

veldig åpen. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i at løsningen skal være enkel og basere seg på 

komponenter som lett kan anskaffes. Det er gjort beregninger av de mest kritiske delene som har blitt 

valgt samt sett på mulige ekstra komponenter for et ferdig produkt. Det er også gjort grove beregninger 

på alternative løsninger for noen av funksjonene. 

Prosjektgruppen konkluderer med at konseptet som er blitt valgt vil kunne fungere basert på de lastene 

som beregninger og dimensjonering er gjort ut i fra. Det må gjøres videre dynamiske analyser og 

utmattingsberegninger for å sikkert kunne si at løsningen vil fungere. Resultatet er et førsteutkast med 

forslag til løsninger som er gode utgangspunkt til videre arbeid. Prosjektgruppen mener at ideen har 

godt potensiale og bør realiseres. Behovet for mobile fornybare energikilder er absolutt tilstede i dagens 

samfunn, hvor en krafthub basert på dette konseptet er et godt bidrag. 
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SUMMARY 

This Bachelor’s thesis presents the development of a concept for a mobile power hub consisting of a 

Britwind R9000 wind turbine and a standard 40 ft. shipping container.  

The project is presented by Nasjonalt Vindenergisenter, a company that promotes innovative solutions 

for renewable energy. The company has been working with many types of small scale wind turbines 

and acquired positive experiences about the Britwind turbine. The original idea was to make this 

turbine mobile, so that it could produce green energy at off-grid constructions sites. The use of a 

standard shipping container adds possibilities to storage and transport by the use of existing 

technology. This base provides an opportunity to develop a product with wind turbine, solar panels, 

generator and associated components all in one package. It also opens the opportunities to use the 

power hub for research projects or as an emergency power supply in crisis situations. 

The process for developing the concept is based on methods for product development. The system has 

been divided into functional areas and evaluated separately. The project limits are vast, since there is 

hardly no research or work done on mobile wind turbines of this magnitude. The project group has 

based the solutions on simplicity and easily obtainable components.  

Calculations have been made for the parts that seems most critical. There has been a brief 

consideration of additional components for a complete product. Alternative solutions for some of the 

functions have been presented and calculated.  

 

The project group concludes from a static point of view, that the systems will function with the 

selected dimensions and can withstand the given forces. Dynamic analysis and fatigue calculations 

needs to be done to ensure that the system will work. The result of the thesis is a first draft that 

provides a good starting point for further work. The project group believes the idea has such good 

potential that it should be realized. The need for mobile renewable energy sources is certainly present. 

A power hub based on this concept would make a good contribution. 
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BEGREPSLISTE 

 

Tabell 1. Begrepsliste 

Corner Fitting Forsterkede blokker montert på hjørnene av containere med 3 standardiserte hull 

for innfestning til løft og forankring. 

Intermediate 

Fitting 

Brukes normalt på 45 ft containere, har kun to hull og er plassert inn på 

langsiden mot den øvre bærebjelken. 

Nacelle Toppen av en vindturbin med alle tilhørende komponenter som gearboks, vifte, 

generator osv. 

Mono pole Tårnkonstruksjon hvor tårnet består av kun en stamme. 

Gin pole Løfteteknikk hvor man bruker en armforlengelse for å yte større moment. 

Ram pole Løfteteknikk hvor man bruker hydraulisk sylinder til å dytte opp konstruksjonen. 

Off-grid Områder hvor man ikke er tilknyttet strømnett. 

Wire Et ståltau tvunnet sammen av flere mindre ståltråder. 
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1. INNLEDNING 

1.1. Om oppgaven 

Gruppen fikk presentert oppgaven fra Nasjonalt Vindenergisenter (NVES). Oppgaven handler om å 

finne et konsept for en mobil vindturbin som kan fraktes ut til off-grid områder med behov for energi. 

I dag brukes det hovedsakelig dieselaggregater til slike prosjekter, noe som er dårlig for miljøet og kan 

være lite kostnadseffektivt over lengre perioder. Gruppen skal ta utgangspunkt i å montere en vindturbin 

av typen Britwind R9000 på en standard shipping container. Dette vil gi mange fordeler ved at 

containeren lett kan fraktes med eksisterende fraktmetoder, samt at den vil kunne lagres enkelt når den 

ikke er i bruk. Ideen er å finne et konsept hvor containeren inneholder alle delene som skal brukes til 

rigging av vindturbinen, men også ha mulighet til installering av batterier og aggregat til tider uten vind. 

Dette i tillegg til å kunne montere solceller på utsiden av containeren vil gi en mobil kraftstasjon hvor 

alt energibehov enkelt kan styres og overvåkes. 

 

Problemstilling 

Komme frem til et konsept for en mobil krafthub med utgangspunkt i en shipping container og en 

Britwind R9000 vindturbin. 

 

For å gjøre oppgaven overkommelig har gruppen satt i sammen en prioriteringsliste sammen med 

NVES. 

 

 Finne et tårn konsept som enkelt kan rigges opp uten bruk av store maskiner. (1) 

 Dimensjonering og beregning av tårnkonsept. (1) 

 Se på behov for forsterking av container. (3) 

 Monterbare innfestninger på container. (4) 

 Finne et støtte/feste konsept for container. (2) 

 Se på løsninger for batteri, aggregat, og solcellepanel. (5) 
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1.1.1. Bakgrunn for valg av tema 

Etter å ha tatt fornybar energi som valgfag i 5 semester tenkte gruppen at de ville skrive en oppgave 

innenfor dette feltet. Gruppen søkte til flere ulike bedrifter som arbeidet innenfor fornybar energi og 

fikk flere gode oppgaver presentert. Konseptutvikling har vært en stor lidenskap for begge forfatterne. 

Oppgaven fra NVES er veldig åpen for å finne gode og innovative løsninger. 

1.1.2. Målsetting 

Resultatmål  

 Definere gode brukerkravspesifikasjoner for å komme frem til rette produktspesifikasjoner. 

 Bruke produktspesifikasjonene til å komme frem til et konsept for både tårn og støtte.  

 Finne realistiske vindlaster som virker på turbin, tårn og container. 

 Dimensjonere tårn etter vekt og vindkrefter. 

 Avgjøre om container må forsterkes. 

 Finne resulterende krefter på systemet for å kunne sikre mot velt. 

 

Effektmål  

 Oppgaven  

o Skape en mobil fornybar energikilde. 

o Enkelt kunne rigge opp en krafthub i områder uten strømnett. 

o Levere et fungerende konsept. 

 Internt 

o Økt erfaring av konseptutvikling/problemløsing. 

o Komme frem til en løsning som kan gi en nytteverdi både lokalt og globalt. 

o Økt kompetanse med tanke på dimensjonering av komponenter. 

o Kunnskap om hvordan vindlaster påvirker konstruksjoner.  

o Bli bedre til å ta gode og kalkulerte avgjørelser.  

 

1.1.3. Omfang og begrensninger  

Det er beregnet 500 timer pr student til skriving av Bacheloroppgaven som utgjør 20 studiepoeng. 

Gruppen består av 2 studenter som regner med å bruke 1000 timer til sammen. Gruppen vil følge 

prioriteringslisten som er beskrevet i oppgaveteksten. 
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Vindturbinen som skal brukes er av typen R9000 fra produsenten Britwind. Denne må være minimum 

10 meter over bakkenivå under drift for å kunne produsere strøm effektivt. Shipping containere kommer 

i ulike størrelser, gruppen har valgt å ta utgangspunkt i typen 1 AA. 

 

Det vil også være ønskelig å komme frem til løsninger som er standardiserte, billige, og enkle å montere 

uten særlig behov av stort maskineri og lange prosesser. 

 

Hjelpemidler som har blitt brukt under skrivingen er SolidWorks, MATLAB, Google Drive, OneDrive, 

Office-pakken og Google SketchUp. 

1.2. Om NVES / NCC  

NVES  

NVES er et selskap med tre ansatte. De er eid av Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordmøre 

Energiverk AS og Smøla kommune, hvor de har kontor i hjertet av Smøla vindpark. NVES kaller seg 

selv for et nasjonalt kompetansesenter for vindenergi og tilbyr kurs, foredrag og undervisning om 

fornybar energi. NVES jobber med utvikling og drift av kreative og innovative løsninger for fornybar 

energi, med fokus på å utnytte energien der den er. De har hovedsakelig prosjekter innenfor små 

vindturbiner og hybridløsninger [1] [2].   

NCC   

NCC har rundt 17.800 medarbeidere og er et av Nord-Europas ledene bygg- og eiendomsutvikling-

selskaper. I 2017 hadde de en omsetning på 55 milliarder SEK. NCC driver blant annet med bygging 

av hus, næringsbygg, veier, anlegg og infrastruktur, med fokus på bærekraftig samhandling mellom 

mennesket og miljøet [3]. Oppgaven passer godt til selskapets visjon [4]: "Å fornye vår bransje og 

levere de beste bærekraftige løsningene.”      

1.3. Forskning og utvikling 

Oppgaven bærer store preg av innovasjon. Ideen med å kombinere vindturbinen og standardcontaineren 

til et nytt produkt som kan produsere grønn energi er veldig nytenkende. I dag finnes det ikke noen 

realiserte konsepter for mobile vindturbiner av samme størrelsesorden som en 5 kW turbin. Gruppen 

har kommet over et startup-konsept fra et selskap som kaller seg Uprise Energy. Slik de legger frem sitt 

konsept skal en 10 kW turbin stå på en tilhenger som kan flyttes med en vanlig personbil. Hele systemet 
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er fullhydraulisk, og virker tilsynelatende dyrt å produsere [5]. Oppgaven i denne rapporten tar for seg 

enkle og billige løsninger som øker sannsynligheten for å kunne realisere konseptet til et 

produkt. Globalt er det et stort fokus miljø og spesielt å redusere CO2 utslipp. 

1.4. Metode 

Det er satt opp WBS (Work Breakdown Structure) og GANTT skjema tidlig i prosessen for å kunne 

holde god struktur gjennom arbeidet. Arbeidsfordeling i forhold til kunnskaper og kontroll sjekk på 

resultater har vært en viktig del. Prosjektet har blitt gjennomført over følgende faser: 

Forprosjekt 

I denne fasen ble ansvarfordeling gjort innenfor interesse- og kompetanseområder. Omfang og 

begrensninger ble definert for å kunne sette realistiske mål, som også gikk i samsvar med retningslinjene 

fra NVES. Innhenting av informasjon er blitt gjort fra internett og relevant litteratur for de satte 

komponentene, samt undersøkelser ang. eksisterende teknologi. Forprosjektet ble avsluttet med en 

rapport som satte grunnlaget for videre arbeid. 

Konseptfase 

Siden oppgaven er en konseptutviklingsoppgave ble det satt av mye tid til denne delen av arbeidet. 

Selve oppgaven ble delt opp i områder, og deretter gjennomførte gruppen Brainstormings-teknikker og 

forskjellige produktutviklingsprosesser for å komme til alternative løsninger. Data ble innhentet for de 

ulike delene for enkelt å kunne luke ut irrelevante løsninger. Etter flere omfattende beslutningsprosesser 

og bruk av evalueringsmatriser ble det valgt et konsept som gruppen ønsket å ta med videre til 

beregninger. For noen deler ble det valgt alternative andrevalg i tilfelle løsningen ikke skulle fungere. 

Modellfase 

Starten av denne fasen gikk til grovdesign av konseptet for å gi en pekepinn mot hvordan resultatet 

kunne bli, etter dette sto ingeniørarbeid i hovedfokus. Grunnkonseptet var satt, men noen av 

delkomponentene til konseptet behøvde justeringer for å kunne optimaliseres. Her ble det brukt aktivt 

brukt MATLAB parallelt med håndberegningene for enkelt å kunne endre verdier. Dette var kritisk 

under beregninger av innfestninger og dimensjonering. Diskusjoner med lærere fra andre fagmiljø har 

også vært relevant siden oppgaven strekker seg over flere fagfelt. Etter hvert som krefter og mål ble 

satt, gikk mye av tiden til å samle inn data og kontakte leverandører om standardkomponenter som 

kunne brukes til løsningene. Mot slutten av fasen ble det laget 3D modeller av de konseptdelene og 

kjørt FEM-analyser av disse for å sjekke resultatene opp mot håndberegningene.  



 

5 

 

Ferdigstilling 

Ferdigstillingensprosessen gikk hovedsakelig til sammensetting av selve rapporten og kvalitetskontroll 

internt og eksternt av beregninger og antagelser. Her støtte gruppen på noen problemer som måtte rettes 

opp i. Resultatet fra kvalitetskontrollen ga oppgaven et bedre resultat enn forventet. Gruppen har sett 

på veldig mange forskjellige deler og det har blitt nøye diskutert hva som er relevant å ha med i 

sluttrapporten. 

Gjennom hele prosessen har gruppen hatt veiledningsmøter annen hver uke for å vise fremgang og 

kunne få retningslinjer til videre arbeid. Det er da blitt ført statusrapporter i etterkant. Det er gjennom 

hele arbeidet vært en god dialog med oppdragsgiver i NVES for å kunne få data, kontaktinformasjon 

og rådgivning. I starten av prosjektet dro gruppen til Smøla vindpark for å kunne se den relevante 

vindturbinen i aksjon, lære mer om vindturbiner og få en praktisk forståelse om hvordan turbiner funger. 

WBS-diagrammet og GANTT- skjemaet har vært til stor hjelp for å kunne sette frister og disponere 

tiden rett under arbeidet. Se vedlegg [F1] og [F2].  

 

Figur 1. Gammel Paris-Dunn turbin fra bedriftsbesøk på Smøla  
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2. TEORI 

Dette kapittelet inneholder en oversikt over teorier, beregningsgrunnlag og standarder som er brukt i 

oppgaven. Dette er generelle beskrivelser av fremgangsmåter, for dypere forståelse av utregninger må 

en lese refererte standarder og litteratur. Mye av håndberegningene og beregningsgrunnlag ligger 

vedlagt. 

2.1. Standarder  

Container  

 ISO 668:2013 Series 1 freight containers — Classification, dimensions and ratings  

 ISO 1161:2016 Series 1 freight containers — Corner and intermediate fittings — Specifications 

 ISO 1496-1:2013 Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 1: General 

cargo containers for general purposes 

Vindlast 

 NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne 

laster - Vindlaster 

 NEK EN 61400-2:2014 Vindturbiner - Del 2: Små vindturbiner 

Konstruksjon 

 NS-EN 1993-3-1:2006+NA:2009 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 3-1: 

Tårn og master 

2.2. Konstruksjonsteori 

I forbindelse med konstruksjonsteori har det i tillegg til standarder blitt brukt Maskindeler 1 [6], 

Maskindeler 2 [7], Design of Machine Elements [8], Statics [9], Mechanics of Materials [10] og 

Tekniske Tabeller [26]. 
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2.2.1. Wire teori 

Wire teori lagt til grunn baserer seg på ståltau spesifikasjoner [D2] og Hooke’s lov.  

 

Forlengelse av wire     ε =  
𝐹𝐿 

𝐸𝐴
  

 

𝜀  Forlengelse av Wire [mm] 

F  Anvendt last [N] 

L  Lengde av Wire [mm] 

E  Elastitetsmodul [N/mm^2] 

A  Effektivt tverrsnittsareal av wire [mm^2]  

 

Et ståltau eller en wire er et tau sammensatt av flere ståltråder som forlenges når det blir utsatt for 

strekkbelastning.   

2.2.2. Grunnleggende mekanikk  

Som grunnlag for mekanikk brukt i denne rapporten er teori hentet fra Statics [9] og Mechanics of 

Materials [10]. 

 

For systemer som står i ro er likevektslikningene.   

 

Likevekt av krefter i x-retning  Σ𝐹𝑥 = 0 

Likevekt av krefter i y-retning  Σ𝐹𝑦 = 0 

Likevekt av moment om et punkt  Σ𝑀𝑂 = 0 

 

Et Fritt legeme diagram (FLD) er en skisse av et system der krefter som virker er satt inn med korrekte 

avstander.  
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Utbøying 

Beregning av utbøying på tårn er basert på formler fra Mechanics of Materials. [10, p. 813] Det er i 

denne oppgaven sjekket innspenningspunktet til wire i tårn for utbøying. Tårnet er betraktet som en fast 

innspent bjelke. Formlene summeres vha. superposisjonsprinsippet.    

 

Punktlast på enden   𝑦1 =
𝑃𝑥2

6𝐸𝐼
(3𝐿 − 𝑥) 

 

Moment på enden   𝑦2 =
𝑀𝑥2

2𝐸𝐼
 

 

Fordelt Last    𝑦3 =
𝑤𝑥2

24𝐸𝐼
(𝑥2 + 6𝐿2 − 4𝐿𝑥) 

 

Punktlast     𝑦4 =
𝑃𝑥2

6𝐸𝐼
(3𝑎 − 𝑥)  𝑓𝑜𝑟 0 < 𝑥 < 𝑎  

𝑦4 =
𝑃𝑥2

6𝐸𝐼
(3𝑥 − 𝑎)  𝑓𝑜𝑟 𝑎 < 𝑥 < 𝐿  

 

Superposisjonsprinsipp for utbøying [10, p. 623] 

𝑦𝑡𝑜𝑡 =  Σ𝑦𝑛 

 

y  utbøying [mm] 

P Punktlast [N] 

M Moment [Nmm] 

w Fordelt last [N/mm] 

x Avstand fra innfestning til betraktningspunkt [mm] 

a Avstand fra innfestning til kraft [mm] 

L Total lengde av tårn [mm] 

E E-modul [N/mm^2] 

I Annet arealmoment [mm^4] 
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2.2.3. Dimensjonering 

Dimensjonering av tårn er gjort i henhold til krav fra turbinleverandør. Der statiske ekstremlaster på 

nacelle er hentet fra Tower Loading Spesification for Evance R9000 Wind Turbine [11]. Alle vindlaster 

er faktorisert med en dynamisk faktor på 2.3 for å ta hensyn til vindkast. Laster på tårn og nacelle er i 

tillegg faktorisert med en sikkerhetsfaktor på 1.35. På Container er det brukt den mest konservative 

terrengkategorien, samt en formfaktor lik 2. 

Materialfaktorer hentet fra Maskindeler 2 [7, p. 6.7]. 

Materialfaktor for stavknekking    γm1 = 1,1 

Materialfaktor for tverrsnittkapasitet   γm1 = 1,1 

Materialfaktor for skrue- og skrueforbindelser  γm2 = 1,25  

I denne rapporten er det dimensjonert mot flyt med formel for resulterende spenninger og prinsipp om 

dimensjonerende spenninger i fra Maskindeler 1 [6]. 

Dimensjonerende spenning     𝜎𝑑 =
𝑓𝑦

𝜆𝑚1
 

Resulterende spenning     𝜎𝑑 =  √𝜎2 + 3𝜏2 

Det er også blitt gjort FEM-analyser I SolidWorks Simulation. Der det er gjort spenningsanalyse på 

bakgrunn av Von Mises spenning sammenliknet med materialets flytegrense. Med spenninger i de 3 

dimensjonene  σ1, σ2, σ3, blir formelen for von Mises Spenning [12]:  

 

𝜎𝑣𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2

2
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2.2.4. Knekking 

For knekkingsanalyse av Trykkstav i gin pole løsning er det tatt utgangspunkt i fremgangsmåte 

beskrevet i Maskindeler 2 [7]. Trykkstaven har sirkulært tverrsnitt som medfører at sterk akse er lik 

svak akse. 

 

Figur 2. Knekklengde i forhold til innspenning av stag [7] 

Bestemmer knekklengde ut i fra hvilken type innfestning staven har fra figur 2.  

Knekklengde      𝐿𝐾 =  𝛽 𝐿 

Slankhet     λ =
𝐿𝐾

𝑖
 

Treghetsradius     𝑖 =  √
𝐼

𝐴
 

Relativ slankhet             λ1 =  
λ

𝜋
√

𝑓𝑦

𝐸
 

 

Velger tverrsnittklasse fra figur 4. og finner deretter knekkingsfaktor fra kurve i figur 3. 

 

Man finner så knekklast.  

Knekklast            𝑁𝑘𝑑 =
χ 𝑓𝑦 𝐴

𝛾𝑚𝑙
 

 

Knekklast kontrolleres så mot påført last  

Krav:              
𝑁𝑘𝑑

𝑁𝑓
 >  1    
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LK Knekklengde [mm] 

𝛽 Reduksjonsfaktor for knekklengde  

𝐿 Lengde [mm] 

λ Slankhet 

i Treghetsradius [mm] 

I Annet Arealmoment [mm^4] 

A Areal [mm] 

λ1 Relativ slankhet  

fy Materialets flytegrense [N/mm^2] 

E E-Modul [N/mm^2] 

Nkd Knekklast [N] 

Nf Dimensionierende last [N] 

χ Knekkingsfaktor 

γml Materialfaktor for knekking  

Figur 3. Grunnlag for valg av kurve for ulike 

tverrsnittformer [7] 
Figur 4. Knekkingsfaktor χ for bøyningsknekking av staver [7] 
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2.2.5. Skruer 

I denne oppgaven er skruegruppen i den mest påkjente flensflensforbindelsen blitt beregnet. Skruene 

vil være strekkpåkjente uten krav om forspenning, lastbildet gir hyppig variasjon i strekkbelastningen 

som havner mellom skrueklasse D og E. For å være konservative er skruekvalitet 8.8 er blitt valgt, da 

dette er et krav for begge kategorier i fra Maskindeler 2 [7]. I henhold til NS-EN 1993-3-1 er det anbefalt 

å bruke større skruediameter enn 12mm for flenskolinger [13]. Skrueareal og hulldiameter er hentet fra 

tabell i Maskindeler 1 [6]. 

 

Kapasitet mot strekk     𝐹𝑑 =  
0,9 𝑓𝑢 𝐴𝑠

𝑦𝑚2
 

 

fu Bruddgrense skrue [N/mm^2] 

As Skrueareal [mm^2]  

 

For skruer av klasse D og E som utsettes for strekk, må den opptrendene strekk kraften sjekkes opp mot 

skruens kapasitet mot strekk.  

 

Største strekkpåkjente skrue er sjekket etter metode fra Design of Machine Elements [8]. 

 

Figur 5. Kraft og avstander i sirkulær skruegruppe [8] 

Kraft i skrue 1 (P1) gitt ved    𝑃1 =
𝑃𝑙𝑙1

(𝑙1+𝑙2+𝑙3+𝑙4)
 

 

Den størst belastede skruen i et tverrsnitt vil være den med størst avstand fra punkt C på figur 5.  

Denne kraften sammenliknes med kapasitet mot strekk.  
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Figur 6. Avstander og krav til skruegrupper [7] 

2.2.6. Vind  

Vindberegningene er basert på formler for trykk og kinetisk energi fra Tekniske Tabeller [14]. Metode 

for utregning er ihht. NS-EN 1991-1-4 [15]. I denne oppgaven er det beregnet vindlast på tårn og 

langside av container der alle nødvendige faktorer er kalkulert inn.  

 

Vindtrykk    𝑃 =  
1

2
 𝜌 𝑣2  

 

Vindkraft Fw regnes ut fra NS-EN 1991-1-4 [15, p. 21] der det tas hensyn til blant annet faktorer for 

terreng, høyde, form og overflate.   

 

Vindkraft    𝐹𝑤 = 𝑐𝑠𝑐𝑑 ∙ 𝑐𝑓 ∙ 𝑞𝑧(𝑍𝑒) ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓 

 

cscd  Konstruksjonsfaktor 

cf       Kraftfaktor 

qz(ze) Vindhastighetstrykk fra kapittel 4 

Aref  Sveipeareal 

 

For detaljert gjennomgang av vindberegning med alle relevante faktorer se NS-EN 1994-1-4 [15].  
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2.3. Produktutvikling og innovasjon  

Det i rapporten som omhandler produktutvikling og Innovasjon er metoder, fremgangsmåte og teori 

basert på forelesninger om produktutvikling 2 [16] og Produktutvikling 3 [17]. 

2.3.1. Behov og interessentanalyse 

I forbindelse med en produktutviklingsprosess er det nødvendig å kartlegge forskjellige behov. Dette 

gjøres for å finne ut hva som er nødvendig å ha med i det endelige produktet. Hvilke funksjoner som 

må prioriteres for at produktet oppnår sin hensikt. For å kartlegge behovet er det valgt å lage en 

interessentanalyse der det har blitt tatt utgangspunkt i de tre B-ene: Bruker, brukssituasjon og bruksmåte 

[16]. 

2.3.2. Spesifikasjoner 

Spesifikasjoner beskriver et produkts egenskaper, men forteller ikke hvordan det skal løses [16]. 

2.3.3. Brukerkravspesifikasjon 

Brukerkravspesifikasjoner settes opp tidlig i en produktutviklingsprosess. Gjerne før prosjektet starter 

og revideres ofte underveis. Basert på interessentanalysen som har blitt gjort, lages brukerkrav-

spesifikasjoner som produktet skal ha [16]. 

2.3.5. Produktspesifikasjoner 

Etter innhenting av brukerkravspesifikasjoner brukes disse til å danne tekniske kriterier som omformes 

til produktspesifikasjoner. Det er essensielt at kravene er entydige og målbare, i tillegg til at de ikke 

innskrenker løsningsrommet, slik at de kan brukes gjennom konseptutviklingen for å utvikle et 

fullkomment konsept [16].  

 

For å komme frem til produktspesifikasjoner til grønn container. Er det valgt å bruke Mette Mo 

Jakobsens skjema for produktspesifikasjoner da denne modellen tar for seg et bredt spekter av 

spesifikasjoner, i tillegg til at modellen er systematisk og oversiktlig for videre bruk i prosjektet [16]. 
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2.3.6. Konsept 

Trediagram 

Trediagrammer etter Eskild Tjalves oppsett er brukt for å få en bedre oversikt over hvilke funksjoner 

hvert delkonsept skal inneholde. Trediagrammet starter med hovedfunksjon, og forgreiner seg til 

delfunksjoner og midler for å løse delfunksjonene.  

Morfologisk tabell 

“Metodisk supplering av prinsipper” [17] er en tabell som kategoriserer prinsipper for å systematisk 

generere flere alternativer [17]. Det har blitt valgt å bruke morfologiske tabeller for å få oversikt over 

alle prinsippene til hvert delkonsept. Tabellen hjelper også til å se nye løsninger. 

2.4. Komponent teori  

2.4.1. Britwind R9000 

 

Figur 7. R9000 Vindturbin [18] 
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Britwind R9000 er en britisk produsert vindturbin med merkeeffekt på 5 kW. Den er opprinnelig 

designet på Loughborough University 2004, da het den Iskra AT5, denne ble relansert som R9000 av 

selskapet Evance som senere ble kjøpt opp av Britwind. Turbinen er en relativt liten turbin som kan 

brukes til både on- og off-grid strømproduksjon [18]. 

 

Turbinen har 3 solide rotorblader av komposittmateriale forsterket med glassfiber som gir et sveipe 

areal på 24 m2 og rotordiameter på 5,5 m. Turbinen har passiv pitch-regulering, som de kaller for 

“Reactive Pitch™ Control”. Dette er et patentert system der fjærer inne i turbinhuset mekanisk vinkler 

bladene mot vinden for å holde rotorhastigheten lavere enn 200 rpm. I tillegg har den en dynamisk 

brems som ekstra sikkerhet, dette er enda et patentert system de har laget selv og kaller for 

“ElectroBrake™”. [C6] 

 

Tårnet kommer i lengder fra 10 til 18m. noe som er veldig lite sammenlignet med store vindturbiner 

som gjerne har tårn på over 70 meter. R9000 leveres med valg mellom frittstående tårn, som tradisjonelt 

brukes på store turbiner, eller vippeløsning med enten hydrauliske sylindere (ram pole) eller gin pole 

løsning. [C6] 

 

 

Figur 8. Hydraulisk ram pole system [19] 
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Figur 9. Gin pole system [20] 

Med tanke på fundamentering finnes det hovedsakelig to metoder for tradisjonelle vindmøller. Direkte 

berg forankring som er vanligst i Norge. Det er slik den aktuelle vindturbinen er forankret på Smøla 

vindpark. Det bores hull direkte i grunnfjellet, hvor man så gyser fast lange stag eller armeringsjern. På 

toppen støpes et lite fundament med en ring som turbintårnet monteres på. Den andre metoden er 

gravitasjonsfundament og brukes der grunnen består av løs masse. Man graver da bort jordmasse for å 

så støpe et større fundament av armert betong. Begge metodene er delvis reversible, som betyr at dersom 

vindturbinen en dag skal fjernes er det gjenstående fundamentet lite synlig [21]. 

 

Turbinen har passiv yaw-control som innebærer en halefinne bak på turbinakslingen. Når vind treffer 

turbinen roterer akslingen på grunn av vindbelastningen og rotorbladene stiller seg normalt på 

vindretningen. I motsetning til større vindturbiner som har aktiv yaw-control. Det vil si vindmålere og 

posisjoneringssystem som måler vindretning og mekanisk roterer turbinbladene mot vinden ved hjelp 

av en motor [21] [C6]. 

 

Turbinen kommer med en Britwind patentert generator uten gir. Den har driftstemperatur mellom -20oC 

og 50oC og en designet levetid på 20 år. Den har cut-in speed på 3 m/s og ingen cut-out speed, som 

medfører at turbinen generer strøm helt til den når maksimal vindhastighet på 60 m/s da bremsen slår 

inn. Det er gjort to målinger av støynivå. Den første på 52,8 dB ved 8 m/s vindhastighet og 25 meters 

avstand. Den andre er 45,3 dB ved 8 m/s og 60 meters avstand [C6]. 
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2.4.2. Shipping container 

 

Figur 10. 40 ft shipping container [22] 

En “Freigt Container” er i ISO 830 definert som en beholder som skal ha en satt karakter og styrke nok 

til å brukes gjentatte ganger, med minimum innvendig volum på 1m3. Den skal også kunne 

transporteres, samt flyttes mellom transportmidler med enkelhet.  

 

Containeren som har blitt valgt å bruke til prosjektet er klassifisert 1AA og er blant de største ISO 

Standard containere. Den har et kuboidevolum på 67,6m3 og de ytre dimensjonene er følgende [23]: 

Bredde 2438 mm 

Høyde 2591 mm 

Lengde 12198 mm 
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Containerens egenvekt kan variere men gruppen tar utgangspunkt i 3750 kg [24] og er designet for en 

brutto vekt på 30 480 kg. For å være godkjent som en standard ISO Container må den tåle en rekke 

tester som stabling, løfting, forskyving, punkt tester osv. Alle testene er beskrevet i ISO 1496-1 [25]. 

 

Det stilles også krav til innfestningsmulighetene. Dette er for å standardisere løfte og fraktmetoder. Alle 

Standardcontainere skal ha “corner fittings”. Disse er festet i hjørnene og tar opp mesteparten av kraften 

som påføres på containeren. Hvert hjørne har 3 hull som er standardisert for å passe til innfestninger fra 

kraner, lastebiler, tog, trucker, og skip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Plassering av corner og intermediate fittings på container [23] 
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Figur 12. Twistlock-komponent for stabling festet i corner fitting [26] 

 

Det finnes flere standardiserte innfestningsmetoder til stabling og løft, en av disse er en såkalt 

“twistlock” som kan være relevant til denne oppgaven. En twistlock for stabling er vist i figur 12.  

Hullene i hjørnene er designet til å tåle 150-300 kN avhengig av hvilken retning draget kommer fra. 

Gruppen vil prøve å utnytte standardkomponenter i konseptet for å få en enkel og billig løsning. En 

annen fordel er at det allerede er gjort styrkeberegninger på slike komponenter. 
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3. KONSEPTUTVIKLING 

3.1. Designparametere og tekniske krav 

Det første som ble gjort under selve konseptfasen var å innhente informasjon om hvem som har interesse 

for produktet og hvorfor. I den sammenheng ble det laget en interessentanalyse [A1]. Denne dannet 

grunnlaget for brukerkravspesifikasjoner [A2] som igjen ble brukt til å sette produktspesifikasjoner 

[A3]. Produktspesifikasjonene gir gode retningslinjer til hva det ferdigstilte konseptet bør inneholde. 

3.2. Forenklet lastbildet 

 

 

 

 

 

  

Figur 13. Ytre dimensjoner og forenklet lastbilde 
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For å komme i gang med den grove konseptutviklingen måtte gruppen ha et generelt lastbilde. 

Utgangspunktet fikk gruppen fra Tower Loading Spesification for Evance R9000 Wind Turbine [11]. 

Hvor det er oppgitt ekstremlaster for dimensjonering av tårn. En kraft på 9.2 kN og et moment på 2.3 

kNm treffer tårnet i toppen [D1]. Disse opptrer som resultat av en 50 year return wind på 42.5 m/s og 

vil påvirke tårndesignet og container. Vinden vil komme fra varierende retninger, men det mest kritiske 

bildet er når den treffer containerens langside som har størst vindfang. Videre har nacellen en egenvekt 

på 325 kg med et gravitasjonssenter 0.14 m mot vindretningen og 0.3 m opp over tårn festet [11]. 

Containerens egenvekt er på 3750 kg [24]. Tårnvalget vil gi et tilskudd i vekt samt eventuelle 

komponenter som skal monteres innvendig i containeren. Det vil være nødvendig å komme med et mer 

konkret lastbilde etter valgt konsept hvor man har totale vindkrefter på tårn med vekt, og vekt av 

innvendige komponenter. 

 

I denne oppgaven antas det at friksjonen mellom containeren og underlaget er så stor at gliding ikke vil 

opptre. I realiteten kan dette oppnås ved enkel bardunering enten i container hjørnene eller i eventuelle 

støtter. Grunnen til denne antagelsen er at det er uvisst hvordan underlag containeren blir stående på. 

Noe som igjen skaper behov for forskjellige løsninger. Gruppen vil derfor i hovedsakelig se på velt av 

konstruksjonen. 

3.3. Delkonsepter 

For å gi rapporten bedre oversikt er det valgt å dele systemet opp i 3 delkonsepter, tårn, støtte og 

container. Videre kombineres løsningene for å komme frem til et sluttkonsept. Det har blitt brukt 

trediagrammer og morfologiske tabeller for ikke å overse noen alternativer. 

3.3.1. Tårnkonsept 

Det største og mest omfattende konseptet gruppen skal ta for seg blir forbindelsen mellom container og 

turbin. Her må gruppen finne en løsning som har styrke nok til å bære nacellen og kan tåle vindlastene. 

Tårnet bør strekke seg minst 10 meter over bakken for å sikre god utnyttelse av vinden. I motsetning til 

et tradisjonelt tårn skal det også kunne monteres og demonteres for transport. I den sammenheng ønsker 

gruppen å se på ned-dimensjonering av tårnmast, for å gjøre delene mer håndterbare. Vurdere flere 

festepunkter og flere ledd for å realisere ideen om en mobil løsning med enkel rigging, samt ivareta 

containerens opprinnelige transport egenskaper.  
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Figur 14. Trediagram for tårnkonsept 

 

Tabell 2. Morfologisk tabell for tårnkonsept 

Plassering  Senter 

 

Usentrert 

 

Ende 

 

   

Tårntype Mono pole 

 

Skråstag fra 

hjørne 

 

Skråstag 

 

Fagverk 

 

  

Kopling Rørgjenger 

 

Flens 1 

 

Flens 2 

 

Glidepasning

 

Fagverk 

 

 

Rørklemme 

 

 

Rigging Teleskop 

 

Hydraulisk 

vippe 

 

Vinsj-vippe

 

Flere vippeledd  

 

Flere ledd 
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Evaluering av tabell 2.  

Rigging  

Teleskop blir dyrt. Enkelheten ligger til rette, men det må også installeres store hydrauliske 

komponenter. Tårnet må bestå av 5 ledd for å være kortere enn de ytre dimensjonene til containeren da 

den totale utvendige høyden på en 1AA container er 2591 mm [23]. Flere vippeledd anses som 

unødvendig, da det vil overkomplisere konstruksjonen og tilføre ekstra vekt og pris. Det øker også 

styrkebehovet siden hvert vippeledd må tåle påkjenningen av montering. Flere vippeledd vil være 

vanskelig å lagre i containeren samt at containeren må modifiseres i stor grad med en stor takluke. 

Fagverk kan være gunstig med tanke på vekt, med det er lite egnet til montering og demontering. Det 

er hensiktsmessig med en vippefunksjon på tårnet for å kunne montere hele konstruksjonen uten brukt 

av større maskiner. I tillegg vil det ta veldig stor plass under transport dersom det bare blir delvis 

montert. En delvis monteringsløsning er upraktisk da det nederste leddet av fagverket må passe til de 

ytre dimensjonene av containeren for å utnytte styrken av rammeverket. Denne delen vil da ikke få plass 

inni container og må demonteres fullstendig. En total montering/demontering av hele fagverket vil være 

veldig tidkrevende for hver gang konstruksjonen skal flyttes. 

 

Tårn type  

Skråstag er lite praktisk som bærende konstruksjon med tanke på rigging. Men kan være aktuelt som 

supplement til en mono pole-løsning. Mono pole tårn virker som den enkleste løsningen. Tårnet må 

være montert fast i gulvet på container eller i en forlengelse av rammeverket siden taket på containeren 

kun er dimensjonert til å tåle en 300 kg last fordelt på 600x300 mm [25]. Det vil være mest 

hensiktsmessig å plassere tårnet mot enden av containeren slik at det blir mest mulig ledig plass i 

containeren. Plassering helt på enden vil være lite gjennomførbart uten å bygge om containerens utside, 

noe som kan gi vanskeligheter med å få containeren resertifisert.  

 

Koplinger 

Rørgjenger vil by på vanskeligheter ved manuell montering sammenliknet med de andre 

koplingsløsningene. I og med at fagverk tårnet bortfaller vil også fagverkskopling bortfalle.  
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    Tabell 3. Redusert morfologisk tabell for tårnkonsept 

Plassering  Usentrert 

 

   

Tårntype Mono pole 

 

Skråstag fra hjørne 

 

Skråstag 

 

 

Kopling 

 

Flens 1 

 

Flens 2  Glidepasning 

 

Rørklemme/hylsekopling 

 

Rigging Flere ledd 

 

Hydraulisk vippe 

 

Vinsj-vippe 
 

 

Etter en rask evaluering har gruppen som vist i tabell 4. endt opp med et tårnkonsept som de har mest 

tro på at vil fungere. Konseptet baserer seg på flere av løsningene som allerede brukes for Britwind 

R9000 turbinen. For selve riggingen vil vippeleddet være den enkleste og billigste løsningen. Da med 

enten hydraulisk ram pole eller gin pole med wire. Mer detaljerte valg vedrørende tårnkonsept vil bli 

gjort senere i kapittel 3. 

 

Tabell 4. Endelig morfologisk tabell for tårnkonsept 

Plassering  Usentrert 

 

Tårn type Mono pole + skråstag/wire 
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Grovt sett er konseptet som har blitt utarbeidet til nå et mono pole tårn, med wire eller stag som ekstra 

forsterkning. Det vil være hensiktsmessig å plassere tårnet usentrert mot enden av container. Dette er 

fordi tårnet vil være festet i container gulvet. Da vil det bli mer ledig plass eventuelle komponenter som 

batteripakker, styrestasjon, oppbevaring og aggregat, samt lagring av tårn og turbin under transport og 

lagring. 

3.3.2. Støttekonsept  

Vindturbiner er dimensjonert til å tåle store vindbelastninger. Tradisjonelt er vindturbiner fundamentert 

på to måter. Enten forankring eller fundamentering som er beskrevet i kapittel 2. For krafthuben 

utforskes muligheter for å utnytte containerens stivhet sammen med et konsept for støtter. Istedenfor 

for permanent forankring som har vært den tradisjonelle løsningen. Primært skal støttene sammen med 

containeren sikre konstruksjonen mot velt.  

 

 

Figur 15. Trediagram for støttekonsept 
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Tabell 5. Morfologisk tabell for støttekonsept 

Støtter Gaffel hull  

 

Hjørner fra 

bunn 

 

Hjørner fra 

topp  

 

Hjørner topp 

og bunn 

 

Opphøyde 

bein 

 

Kombinasjon 

 

Feste i 

topp  

Wire 

 

Vippe med 

teleskop 

 

Eksternt 

ledd 

 

   

Feste i 

bunn  

Vippeledd 

 

Skyveledd 

 

Eksternt 

ledd 

 

   

Fot-

ende  

Skrue 

 

Teleskop 

 

Bardun 

 

Vekt 

 

  

 

Etter en evalueringsprosess med diskusjoner basert på logisk resonnement har gruppen kommet frem 

til tre støttekonsept som skal vurderes. Det er fordi det er enda usikkert hvor omfattende vindlasten på 

konstruksjonen er.  

 

Tabell 6. Morfologisk tabell for støttekonsept alternativer 

 
Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Støtter Gaffel hull 

 

Hjørner fra topp og bunn 

 

Hjørner topp 

 

Feste Skyveledd 

 

Eksternt ledd 

 

Wire 
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 Konsept 1 er billig og enkelt, men tåler minst belastning og vil derfor kreve store dimensjoner. 

Den vil også kreve helt flatt underlag, noe som vil snevre inn containerens bruksområde. 

Gruppen velger derfor å se bort fra denne løsningen. 

 Konsept 2 vil kunne tåle mer last og er ønskelig i forhold til å montere solcellepanel i tillegg til 

at konseptet har stor tilpasningsdyktighet til forskjellig underlag. Dette er det beste konseptet 

med tanke på enkelhet ved å feste støttebein i containerens corner fittings. 

 Konsept 3 er worst case-scenario dersom vindlasten blir så omfattende at det ikke er mulig å 

bruke andre konsepter. Gruppen ønsker egentlig ikke å bruke dette konseptet da det er lite mobilt 

og strider mot de interne effektmålene om enkel montering og permanent forankring. Konseptet 

er med som en alternativ reserveløsning. 

3.3.3. Container forsterkning  

Siden gruppen heller mot et tårnvalg med mono pole som skal nå helt ned til gulvet av containeren, vil 

det mest sannsynlig være nødvendig å forsterke rammeverket av containeren. Ved å feste inn bunnen 

av tårnet til gulvet med en stålplate, og så sveise tårnet til rammen av containeren ved takhøyde, vil man 

øke styrken og minimere momentarmen betraktelig. Dette vil også være gunstig for styrken til tårnet 

under rigging ved hjelp av vipping.  

 

Når øvre del av tårn skal forsterkes med enten wire eller stag, må containeren ha områder hvor disse 

kan festes. Siden gruppen vil standardisere løsningen så mye som mulig, kan man bruke “Intermediate 

fittings” som allerede brukes på containere av typen 1EE og 1EEE [27]. Gruppen antar at en slik 

rammeforsterkning enkelt kan lages, og velger derfor å legge hovedfokus på tårnet og støttekonsept. 

3.4. Spesifisering av tårn 

Tårnet vil være en kritisk komponent. Det må kunne tåle alle laster og ha en løsning som fungerer fint 

med containeren. I tillegg må det enkelt kunne rigges. Det er nå viktig å velge de mest logiske 

løsningene for sammensetting av tårn og geometrisk utforming. 
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 Det er 3 typer tradisjonelle mono pole tårn å velge mellom. 

 Konstant diameter 

 Stegvis økning av diameter, der diameter er størst i bunn  

 Konisk tårn  

Normalt vil tårn uten ekstra støtteelement ha størst spenninger i bunn av tårnet. Det brukes derfor ofte 

koniske eller stegvis utformede tårn for å sikre mot momentet som kommer av høyden på tårnet. For 

konseptet som utredes i denne rapporten reduseres spenningene ved å feste enten stag eller wire ca. 

halvveis opp i tårnet. Dette vil gi et mer komplekst lastbilde som vil være avhengig av vindfanget på 

tårnet og hvor innfestningene plasseres. 

 

Konstant diameter på tårnet velges for enkelt å kunne endre dimensjoner. Tårnets kritiske seksjon vil 

strekke seg fra taket på containeren til nacellen 10 meter over bakken. Tårnet over containeren vil da 

være 7409 mm som er relativt kort. Med konstant diameter blir det naturlig å bruke standard 

flenskobling type 2 fra tabell 3. Dette er også den enkleste koblingen for montering. 

 

Tårnet vil bestå av 4 deler. Dette er fordi det er enklere transportere og håndtere kortere deler. Samtidig 

som gruppen ønsker å holde vekta på hver del så lav som mulig. Det hadde vært mulig å lage tårnet i 3 

deler, der øvre vippeledd og topp er en del. Fordelen vil da være at det blir en kopling mindre å montere 

sammen. Det vil være dobbelt så stor vekt og mindre gunstig ved transport, lagring og montering.  

 

Tabell 7. Komponenter til tårn 

Tårndel Lengde  

Bunn (inni container)  2375 mm  

Nedre vippeledd 600 mm 

Midtseksjon med vippeledd 3405 mm  

Toppseksjon 3405 mm  
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Tabell 8. Fordeler og ulemper med 4 ledd, konstant diameter og wire 

Fordeler Ulemper 

 Lettere produksjon av delene 

 Enklere oppbevaring 

 Enklere med manuelle beregninger for 

å kunne redusere dimensjoner 

 Materialbesparende 

 Kan enkelt bygges videre i forhold til 

høyde 

 Dårligere kraftflyt gjennom 

materialet sammenlignet med et 

konisk tårn 

 Mindre estetiske flenskoblinger 

 

3.5. Valg av konsept 

3.5.1. Kriterier og evalueringsmatrise 

Gruppen har nå kommet frem til hvilket tårn det skal gjøres beregninger på, samt hvilke støtter og 

rammeforsterkning som skal brukes. For å velge løsninger videre er det hensiktsmessig å lage en 

evalueringsmatrise med fastsatte kategorier som man vurdere etter. Dette er for å komme frem til det 

mest gunstige konseptet for systemet. Kriteriene som er brukt forklares nedenfor og brukes til å velge 

vippekonsept og forsterkning av tårn. 

 

Beskrivelse av vurderingskriterier: 

Produksjonskostnad   Kostnader forbundet med produksjon og montering. 

HMS/sikkerhet  Sikkerhetsmessig vurdering av konseptet med tanke på hvor sannsynlig 

det er for at farlige situasjoner oppstår under montering, drifting og 

demontering. I tillegg til hva som er minst skadelig for miljøet.  

Brukervennlighet  Hvor enkelt det er å montere og demontere deler, samt å betjene systemet 

under drift.   

Anskaffelse  Hvor enkelt det er å få tak i deler til systemet, det som ikke er hyllevarer 

skal være enkelt å maskinere.  

Vekt og størrelse   Lavest mulig vekt på systemet som består av færrest mulig deler.  
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Tabell 9 og 10 viser evalueringsmatriser som er vektet på en skala fra 1 – 5, hvor 1 er uviktig og 5 er 

elementært. Det gis så poengscore fra 1 - 5 basert på hvor godt komponenten oppfyller kriteriet.  

Vekttallet multipliseres med poengscoren til hver av komponentene og summeres til slutt opp for hvert 

kriterium.  

Tabell 9. Evalueringsmatrise av wire og stag 

Egenskap Vekt Wire Stag 

Produksjonskostnad 

 

HMS/sikkerhet 

 

Brukervennlighet 

 

Anskaffelse  

 

Vekt og størrelse 

3 

 

5 

 

5 

 

2 

 

4 

4 

 

5 

 

3 

 

5 

 

5 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

SUM  
 

82 55 

 

Evalueringsmatrisen ovenfor tilsier at wire er det beste valget. Wire er hyllevarer som enkelt kan festes 

på både tårn og container ved bruk av enten krok eller sjakkel. Det er mulighet for å forspenne wire 

med for eksempel en froskekjeft, noe som fører til at man kan med større variasjon justere belastningen 

på konstruksjonen. Ulempen vil være at en wire i trykk ikke kan støtte opp konstruksjonen, mens et stag 

i trykk vil være med å støtte opp og motstå utbøying.  

 

     Tabell 10. Evalueringsmatrise av gin pole og ram pole løsning 

Egenskap Vekt Gin pole Ram pole 

Produksjonskostnad 

 

HMS/sikkerhet 

 

Brukervennlighet 

 

Anskaffelse  

 

Vekt og størrelse 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

4 

5 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

3 

 

5 

 

5 

 

4 

 

2 

SUM  
 

84 81 
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Ut i fra evalueringsmatrisen faller valget på Gin pole løsning. Det er verdt å nevne at gruppen anser en 

hydraulisk ram pole som tryggere da en dobbeltvirkende hydraulisk sylinder fungerer både som løft og 

brems. Gin pole løsningen vil ha behov for en startkraft ved nedrigging. En vinsj eller en wire tar mindre 

plass og være billigere siden man slipper store hydrauliske systemer.  

3.5.2. Endelig valg 

 

Figur 16. Skisse av valgt konsept 
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Etter å ha sammensatt resultatene fra de ulike delkonseptene og evalueringsmatrisene er det som vist på 

figur 16. kommet frem til en sammenstilling gruppen mener kan fungere. Dersom denne løsningen 

fungerer vil konseptet være enkelt å frakte til prosjekt for så å kunne rigges opp på veldig kort tid. Dette 

konseptet vil oppfylle de produktspesifikasjonene gruppen har kommet frem til tidligere. For videre 

beregninger er det tatt utgangspunkt i den maksimale tillatte diameteren ved turbinbladene. Det har også 

blitt utarbeidet et nytt og mer detaljert lastbilde hvor kreftene fra tårn og wire er med. Hovedsakelig 

består systemet av følgende komponenter: 

 

 Tabell 11. Komponentliste for endelig valg 

Komponenter Antall 

Nacelle med turbinblader, Britwind R9000 1 

Tårnledd med flenser 4 

Wireforsterkning tårn 4 

40 ft. 1AA container med forsterkning 1 

Støtter 4-8 

Dieselaggregat 1 

Gin pole system 1 

 

 Tabell 12. Mulige ekstrakomponenter 

Ekstra komponenter Antall 

Batteripakke 1 

Solcellepanel 21 

Styreenhet / Hybrid Power Solution              1 

Inverter 1 
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Figur 17. Grafisk fremstilling av valgt konsept [28] 

Med dette valget er konseptutviklingsfasen ferdig og gruppen kan gå over til beregninger på systemet. 

Konseptet presentert opptar minimalt med plass inni container, dette vil gi god plass til lagring ved 

transport og stor frihet ved valg av ekstra komponenter. Det er utarbeidet en enkel forklaring av ekstra 

komponenter og noen forslag i vedlegg [A4].  



 

37 

 

4. RESULTAT 

I dette kapittelet legges resultater og beregninger frem for leseren. Oppgavens omfang er for stort til å 

gå detaljert inn på alle delkomponenter og lasttilfeller. Gruppen har derfor valgt å sjekke de delene som 

tilsynelatende er mest kritiske. Det er gjort grundige vindlastberegninger og laget et mer spesifikt 

lastbilde basert på tårntypen og innfestningsmetodene fra konseptfasen. Dimensjonene som er blitt 

foreslått for de ulike komponentene baserer seg på statiske beregninger. Gruppen har en mistanke om 

at utmatting vil være dimensjonerende faktor for systemet. Utmatting bør absolutt kontrolleres, men vil 

ikke bli gjort i denne rapporten. Det er på grunn av oppgavens omfang, manglende data og systemets 

komplekse sammensetning. 

4.1. Støtter 

Den originale løsningen for støtter var en “plug and play” løsning hvor ideen var å bruke en twistlock-

funksjon for å montere støtter på containerens corner fittings. Problemet med denne løsningen kom etter 

fullstendig vindlastberegning. Gjennomsnittsvinden på 42.5 m/s faktorisert med dynamisk- og 

sikkerhetsfaktor gir en vindlast på tårnet lik 14.72 kN. Containerens maksimale vindfang yter hele 167.2 

kN. For å kunne motstå det totale momentet fra vindlasten må hver støtte mer 8 meter ut fra 

containerveggen, noe som ville vært upraktisk i forhold til rigging, frakt og ikke minst dimensjonering 

grunnet stort moment. Det er ikke tatt høyde for de ekstra komponentene inne i containeren som vil øke 

totalvekten og redusere lengdebehovet til støttene. 

 

Ideen var å ha støtter med en vinkel tilnærmet 45 grader som også kunne brukes for montering av 

solcellepanel. Dette ville vært en god løsning for solcellepanelenes ytelse med tanke på vinkel. 

Løsningen er mulig å få til ved å øke vekten inne i containeren. Vekten må da totalt økes med 6.4 tonn 

for å kunne stå imot velt. Et slikt støttekonsept ville strukket seg ut ca. 2.5 meter ut fra containerveggen. 

Alternativt kan man bruke betongelement festet i enden av støttebein som vektanker. Fordelt på 4 støtter 

per langside må hvert betongelement veie ca. 800 kg noe som tilsvarer 0.33 m3. Det er viktig å nevne 

at forsterking av rammen, dieselaggregat, batteripakke og andre installasjoner inne i containeren vil øke 

vekten betraktelig, noe som vil reduserer vektbehovet i hvert anker. Etter en diskusjon med 

oppdragsgiver i NVES ble gruppen enige om å anta at konstruksjonen skulle stå på solid berg og festes 

med wire i berggrunnen for videre beregninger. 
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4.1.1. Støttewire 

 

Figur 18. Moment, gravitasjonskrefter og wirekraft for veltberegning 

For å hindre at systemet velter må wire kunne stå imot det totale momentet som genereres av 

vindlastene. Her vil det mest konservative lastbildet være en vindretning normalt på containerens 

langside. Det er tatt utgangspunkt i en vinkel på 45 grader og 4 wire, en i hvert hjørne. På denne måten 

vil momentet fordeles på 2 wire og gi en dimensjonerende strekkraft på 42.3 kN per wire. Det er valgt 

Bardunwire av typen 01.G5501923000 med bruddgrense på 114,6 kN levert av Certex Norge AS (CN). 

Denne typen wiren har en sikkerhetsfaktor på 5:1 dersom forlengelsen er mindre enn 0,5 prosent av 

opprinnelig lengde. I dette tilfellet vil wiren være innenfor kategorien normal belastning [D2]. CN 

leverer også løfte og innfestingsutstyr, og rådet gruppen til å bruke sjakkel for feste av wire til 

containerens hjørner fremfor twistlock-mekanismer. Valgt wire har en diameter på 11,5 mm og må ha 

montert på wireklemmer slik at den enkelt kan festes til sjakkelen. 
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4.2. Containerforsterking 

 

Figur 19: Forslag til rammeforsterkning med tårnfot 

For forsterking av containeren er det som tidligere nevnt ikke tatt høyde for styrkeberegninger. For å få 

en forståelse for hvordan sammenstillingen av konseptet vil fungere i praksis. Er det utarbeidet et enkelt 

forslag til rammeforsterkning og montering av det nedre leddet av tårnet, som vil stå inne i selve 

containeren. Den nedre delen av tårnet må ha et hull for kontroll siden strømmen ledes fra turbinen ned 

gjennom tårnet. Dimensjonene på hullet er spesifisert av turbinleverandør [29]. Forsterkningene vil 

være en påbygging av den eksisterende rammen slik at man får en kube rundt tårnfoten. Tårnende 

monteres fast i en stålplate som er sveist fast i bunn av containeren. Det antas at en slik forsterking vil 

kunne tåle lastene og vibrasjonene fra turbin og øvre del av tårn. I det nye knutepunktet av rammen 

monteres det en intermediate fitting som gir mulighet for å feste wire og støttebein/oppheng til 

solcellepanel. Som vist på figur 18. Om tårnet skal sveises fast eller boltes i rammeutvidelsen må 

vurderes. Taket på containeren må modifiseres slik at vann ikke samles eller renner inn ved koblingen. 

Det må også lages et lokk som kan monteres på for frakt. Det er da viktig at høyden på lokket ligger 

under corner fittings. Dette er ikke store endringer, men man må ta høyde for at containeren må 

resertifiseres. 
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4.3. Tårndeler 

4.3.1. Tårn 

Beregningene gjort på tårnet er i hovedsak håndberegninger hvor systemet er betraktet som en stående 

fast innspent bjelke festet i toppen av containeren. Samtidig er det blitt gjort en statisk FEM-analyse i 

SolidWorks simulering med hotspot-analyse av von Mises spenninger. Tårnet må tåle utbøyingen og 

kreftene fra vindlastene. De valgte dimensjonene for tårnet er basert på den maksimale tillatte 

diameteren i toppseksjonen, som er en sikkerhet mot utbøying av turbinblader [D1], samt en standard 

dimensjon for emnerør fra tekniske tabeller [14]. Dette ble gjort med antagelsen om at dimensjonene 

var enklere å få tak i og kunne senke produksjonskostnadene. Tårnets grunndimensjoner er da følgende: 

 

Tabell 13. Grunndimensjoner for tårn 

Ytre diameter 273 mm 

Indre diameter 260,4 mm 

Tykkelse 6,3 mm 

 

Gruppen har valgt å bruke ASTM A572 grade 65 stål til tårnet. Dette er samme stålkvalitet som brukes 

av Britwinds tårnprodusent Ambor Structures [30]. Stålet har høy flyt- og bruddgrense på hhv. 450 MPa 

og 550 MPa [D3]. Tårndelene som befinner seg over containeren består av 3 deler. En stamme for 

vipping med flenser og vippeledd, en midtseksjon med flenser og vippeledd samt feste for wire og en 

toppseksjon med flens og innfesting til nacelle. Vippeledd, innfesting til nacelle samt flenser med 

avstivere sveises på røret. Delene beskrevet ovenfor er illustrert på figur 26.  

 

Ved å feste 4 stk. wire ca. midt på tårnet og derfra til corner og intermediate fittings i ramme-

forsterkningen kan man redusere momentet som virker i bunnen av tårnet. Det mest kritiske scenarioet 

blir når vinden treffer tårnet parallelt med en av wirene [E2]. For å finne dimensjonerende kraft til wire, 

er det først tatt utgangspunkt i likevekt av moment i bunn av tårn basert på en innfestningshøyde av 

wire på 4 meter. Dette gir en kraft på 83,2 kN. Ved testing ble det tatt utgangspunkt i en kraft på 40 kN 

for wiren og deretter beregnet utbøying av tårnet. Denne utbøyingen ble igjen brukt til å regne en 

forlengelse av wire. Ved å se på kraften som opptrer i wire for den aktuelle forlengelsen, kan man 

bestemme forspenningen av wire. For en mer detaljert forklaring av utregningen se vedlegg [E1]. 
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Figur 20. Største spenninger fra FEM-analyse av tårn 

 

Kraften på 40 kN gir en reduksjon av de totale belastningene på tårnet. Håndberegningene ga 

maksspenning i bunnen av tårnet på 196,4 MPa. Figur 19 viser de største spenningene fra FEM- 

analysen. Maksspenningene i toppen av avstiveren kommer av avstiverens utforming, denne vil være 

mulig å redusere med en bedre geometrisk design. Spenningen på 288 MPa er allikevel godt innenfor 

materialet flytegrense og gir en sikkerhetsfaktor på 1.59.  
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Figur 21. Utbøying av tårn i øvre flens     

 

Utbøyingen 4 meter opp i tårnet fra analysen er som vist på figur 20. på 50,5 mm. Håndberegningene 

ga derimot en verdi på 49,5 mm. Disse verdiene er en god indikasjon på at beregningene stemmer.  

4.3.1. Tårnwire 

Utbøyingen fra tårnet ga en forlengelse av wire på 16,9 mm. Ved å bruke bardunwire av typen 

01.G5501921500 med bruddgrense 94,3 kN og diameter 10,8 mm vil strekkraften i wiren bli tilnærmet 

30 kN. Dette gir en forspenning av wire på 10 kN. Det vil være fordelaktig at wire forspennes for å 

unngå slark og gjøre sammensetningen mer stabil. Forlengelsen av 

wiren er mindre enn 0.5 prosent av totallengde, som kategoriseres 

som normal belastning. Sikkerhetsfaktoren til wiren blir da 5:1 [D2]. 

Wiren monteres først i toppen av tårnet, forspennes deretter med f.eks 

jekketalje [C4] og froskekjeft [C3] og festes i corner- eller 

intermediate fittings. Det vil være mulig å redusere behovet for 

forspenning ved å gå opp i wiredimensjon.  

 

 

Figur 22. Tverrsnitt av bardunwire [33] 
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4.3.2. Flens og skruegruppe 

Tårnets 4 deler monteres sammen med flenskoblinger. For å finne et forslag til utforming av 

flenskoblingene ble det gjort manuelle beregninger på skruer i tillegg til FEM-analyse i SolidWorks av 

grunnmateriale i flens. Det er beregnet for tykkelseskrav, krefter i skruer, hulldiameter og hullavstander. 

Hvert ledd monteres sammen med 12 stk skruer. Dette for at geometrien mellom avstivere og wirefeste, 

samt gin pole-fester skulle fungere.  

 

 

Figur 23. Tverrsnitt av midtseksjon, hhv. øvre og nedre flens 

 

Tabell 14. Skruekapasitet i flens 

Beskrivelse Dimensjonerende moment Strekk kraft  Sikkerhet mot brudd 

Moment i mest påkjente flens  M = 64,7 kNm F = 36,2 kN 2,5 

 

Strekk kraft som opptrer i mest belastet skrue og sikkerhet mot brudd vises i tabell 14. Den mest påkjente 

flensen er mellom tårn og containertak, her vil dimensjonerende skruekraft være 90,4 kN. Skruehullene 

på Ø 18 mm [6, p. 8.10] bores i flensen med en radius på 169 mm fra tårnsenter og skrueavstand på 

88.5 mm. Alle krav om skrueavstand og kantavstand vil da ha god margin. Avstiverne til flensen må 

monteres nøyaktig midt mellom skruehullene, dette for at vippeledd og wirefestene på tårnet skal få rett 

vinkel i forhold til innfesting. 
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Det er gjort en enkel FEM- analyse av festeørene til 

wiren for å se om disse tåler kraften på 40 kN. Lasten 

er satt inn i samme vinkel som tenkt wire vil ha på 

19,64 grader. Resultatet viser maksimale spenninger 

på 340 MPa. Noe som tilsier at forslaget til utforming 

vil tåle belastningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Vippe (Gin Pole)  

Vippen må kunne tåle påkjenningene ved heving og senkning av tårnet. Kreftene presentert her er for å 

holde systemet i likevekt. Belastningen for å kunne løfte systemet er marginalt høyere, da det er en 

selvfølge at heving og senkning av tårnet gjøres med lav hastighet. I Tower Loading Spesification for 

Evance R9000 Wind Turbine [11] er det ikke oppgitt noen sikkerhetsfaktor for løft av systemet. Det er 

valgt å bruke en sikkerhetsfaktor på 1.35 på alle laster da denne har blitt brukt tidligere. Denne 

sikkerhetsfaktoren er konservativ i forhold til 1.2 som brukes for egenlast i Maskindeler 1 [6]. 

 

Vippingen av tårnet utføres ved at 2 stag monteres på oversiden av det liggende tårnet. En vinsj festet i 

bakken eller til traktor vil heise masten på plass. I tabell 15 er det regnet ut krefter i stagene og wire fra 

3 forskjellige plasseringer av vinsjen fra containerveggen. 

 

 

 

Figur 24. Von Mises spenninger i festeøre 
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Tabell 15. Krefter på system for ulike plasseringer av vinsjdrag 

Forklaring 3m  5m 7m ∆F 

Trykkstav 19,2 kN 20,2 kN 21,0 kN 1,8 kN 

Strekkstav 2,1 kN 3,3 kN 4,0 kN 1,9 kN 

Vinsjdrag 17,1 kN 16,9 kN 17,0 kN 0,2 kN 

 

Fra tabell 15 ser man at avstanden til vinsjen utgjør lite forskjell i kreftene på gin pole systemet. 

Det ble kontrollert at den største belastningen på systemet inntreffer i starten ved å sjekke belastningene 

når masten har nådd 45 graders vinkel. Vinsjdraget ble da 15% lavere, noe som resulterer i at systemet 

vil være sikkert hvis det tåler kreftene påført i starten.  

 

 

 

Figur 25. Løsning for Gin pole system 
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Trykk og strekkstav monteres i festeører på tårnet med 3 meters avstand. Trykkstaven er nærmest 

flenskoblingen i vippeleddet. Trykkstaven vil ha doble festeører i begge ender, mens strekkstaven vil 

ha doble festeører mot tårnet, og enkelt festeøre mot trykkstav. Vinsjen, trykk- og strekkstav festes 

sammen med sjakkel. Stavenes dimensjoner er valgt fra Tekniske Tabeller og materialet er S355J0 [14].  

 

 Tabell 16. Dimensjoner for trykk- og strekkstav 

Ytre diameter 42,4 mm 

Indre diameter 35,2 mm 

Lengde 2,2875 m 

 

Strekkstaven er tilnærmet ikke belastet, mens trykkstaven er kontrollert mot knekking og flyt. Når 

trykkstaven er belastet maksimalt opptrer det resulterende spenninger på 47,9 MPa, dette gir en 

sikkerhet mot flyt på 6. Knekkingsanalysen er gjort og tar utgangspunkt i største trykkraft på 21kN. Den 

dimensjonerende knekklasten for staven blir 27.6 kN, noe som gir en sikkerhet mot knekking på 1,3 og 

staven vil tåle påkjenningene fra vippingen. 
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4.4. Sjakkel 

 

Figur 26. Sjakkelvalg [31] 

Det er valgt sjakkel i hvert innfestningspunkt hvor wire er komponent. Dette fordi det er en enkel 

innfestningsmetode og at leverandøren av wire anbefalte dette for innfesting i containerens corner 

fittings. For at sjakkelen skal kunne festes til corner- og intermeditate fittings må den ha en indre 

diameter større enn 63 mm [27]. Dette vil da være dimensjonerende faktor og valget ble derfor en 

sjakkel av type H/m mutterbolt 08.501241, med working load limit på 9,5 tonn, denne er også levert av 

CN [C2]. For innfestning på tårn brukes samme type sjakkel, men med mindre dimensjon. Denne må 

ha en bruddlast over 4,1 tonn. Her velges derfor 08.501238, med working load limit på 4,75 tonn [C2]. 

Denne brukes også til gin pole systemet. 
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4.5. Sammenstilling og komponentliste. 

 

 

Figur 27. Sammenstilling av systemet 

Containeren plasseres på ønsket plass, med langside mot sør for størst solfang dersom det skal monteres 

solceller på konstruksjonen. Støttewire festes i corner fittings og i bardun i fjell. Resten av systemet 

krever en maskin med løfteevne på ca. 3 meter for montering, siden vekten av tårnkomponentene er 

rundt 150 kg pr stk. Stammen løftes først opp på containeren og monteres mot tårndelen som sitter i 

rammeforsterking. Deretter løftes midtseksjon og topp opp og monteres mot stamme. Det vil være 

behov for bukker på taket av containeren for denne prosedyren. Nacelle med turbinblader og tilhørende 

komponenter monteres før vipping. Deretter monteres gin pole ledd mot festeører og støttewire med 

sjakkel i tårnet. Etter vipping festes øvre del av tårnet mot stammen og gin pole ledd demonteres, dette 

må gjøres med stige. Støttewire forspennes og festes i cornerfittings med sjakkel. 
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Tabell 17. Fullstendig komponentliste for montering 

Forsterket Container 1 

Nedre tårndel m. hull 1 

Stamme m. vippeledd 1 

Midseksjon m. vippeledd og festeører 1 

Toppseksjon 1 

Nacelle m. komponenter 1 

Trykkstav, Gin Pole 1 

Strekkstav, Gin Pole 1 

M20 Bolt m. mutter, Gin Pole 2 

M20 Bolt m. mutter, vippe 1 

Støttewire 4 

Tårnwire 4 

Sjakkel 9,5 tonn 8 

Sjakkel 4,5 tonn 5 

M16 Bolt m. mutter 36 
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5. DISKUSJON OG KONKLUSJON 

5.1. Diskusjon  

En av tingene som gruppen reagerte mest på undere arbeidet var ekstremlastene og virkningen av disse 

på sammenstillingen, siden de virker å være veldig høye. Grunnen til valg av krefter kom fra 

vindturbinleverandørens fremgangsmåte for dimensjonering av tårn. Vindturbinen skal da kunne 

produsere strøm i vindkast på 60 m/s. Hvis man tar høyde for vindkrefter med lavere verdi, og ser på 

muligheten for å senke selve tårnet under en eventuell storm er det mulighet for å neddimensjonere 

tårndelene betraktelig. Det vil da resultere i et system med enda lettere deler som kan monteres helt uten 

stort maskineri. Samtidig vil det gi et lavere tyngdepunkt og man kan vurdere å bruke støttebein som 

først tenkt i konseptvalget.  

For støttevalget ble det valgt å se på et konsept hvor containeren festes rett i berggrunn med wire. Denne 

løsningen gjør at konseptet kun vil fungere på plasser hvor konstruksjonen kan plasseres på berggrunn, 

noe som reduserer bruksområdet betraktelig. Gruppen hadde et ønske om å finne en løsning som kunne 

plasseres nærmest hvor som helst for å levere grønn energi. Siden man uansett må feste turbinen i 

bakken kan det være like enkelt å lage et fundament og sette opp en tradisjonell vindturbin. Det er som 

nevnt tidligere ikke gjort noe overslag på hvor mye den totale vekten av containeren blir med alle ekstra 

komponenter. Vektøkningen samt revurdering av vindlastene kan resultere i at konseptet med støttebein 

fungerer. 

Når det kommer til heving av tårnet har det blitt sett på en gin pole-løsning hvor man tar utgangspunkt 

i at en vinsj er plassert på bakken en gitt avstand fra containeren. Gruppen har vært inne på tanken om 

at vinsjen kan monteres på selve containeren med en enkel innfestning i corner fittings. Det vil være et 

dieselaggregat i containeren som kan drifte denne under rigging. Et annet alternativ hadde vært en 

manuell hydraulisk sylinder. Det er da avhengig av at tårnet vil fungere med enda mindre vekt. Dette 

hadde vært optimalt hvis containeren hadde blitt flydd ut med helikopter til områder uten stort 

maskineri. 

Da det skulle velges mellom wire og stag, ble det satt opp en evalueringsmatrise hvor wire fikk høy 

poengsum for anskaffelse siden det er hyllevare. Et stag må spesialproduseres i rett lengde og med rette 

innfestninger for å passe til sammensetningen. Det må også lages innfestningskomponenter mellom stag 

og corner fittings. Hvis dette lar seg gjøre kan det hende at konseptet blir enklere å rigge siden man 
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slipper å forspenne wire. Med stag vil også staget på trykksiden støtte opp under belastning. Derimot 

kan det hende at hele sammensetningen blir løsere uten forspenning. 

Resultatene ga muligheter for å redusere dimensjonene på tårnet. Dette er kun basert på statiske 

beregninger. Hvis neddimensjonering skal gjøres må det vurderes en ny utforming på flenser og fester 

til wire. Samtidig må tårndesignet vurderes. Som nevnt i starten av oppgaven har gruppen mistanke om 

at utmatting vil være dimensjonerende for systemet. Et konisk tårn vil mest sannsynlig fungere bedre 

til denne typen konstruksjon. Det vil kunne ta opp et større moment i forhold til størrelse og gi en bedre 

spenningsfordeling, noe som kan gi muligheter for neddimensjonering.  

5.2. Gjennomføring 

Arbeidet med oppgaven har stort sett gått etter planen. Gruppen har jobbet etter de fasene som ble satt 

i GANTT diagrammet. Det ble tidlig jobbet med interessentanalyse og spesifikasjonstabeller sammen 

med trediagrammer. Dette har gjort det enkelt å finne gode alternativer og holde oversikt i konseptfasen.  

Innhentingen av data har gått litt opp og ned. Det har blitt gjort en del endringer gjennom hele prosessen, 

siden gruppen i starten var nødt til å ta avgjørelser, som senere ble endret på grunn av svar fra 

leverandører og kontaktpersoner. Det ble satt av en del ekstra tid til ferdigstilling av oppgaven, noe som 

i ettertid har vist seg å være lurt siden ingen av gruppemedlemmene hadde mye erfaring med dette. Her 

har gruppen lært mye som de kan ta med seg videre i studier og arbeid.  

Ansvarsfordelingen har fungert utmerket. Gruppemedlemmene har fått oppgaver innenfor sitt interesse- 

og kompetansefelt, som har bidratt til at arbeidet har blitt enklere. Kontrollsjekker av hverandres arbeid 

har vært viktig. I starten av prosjektet slet gruppen med store forskjeller mellom FEM-analysene og 

håndberegningene. Der verdiene fra beregningene på tårn var veldig høye. Etter grundige kontroller og 

revurderinger av hvordan systemet skulle betraktes, kom gruppen frem til at wirekraften var blitt 

betraktet feil i utbøyingsformlene. Disse verdiene ble brukt videre i alle beregninger samt FEM-

analysene. Da gruppen hadde fått rettet opp i beregningene og sjekket disse mot nye FEM-analyser, var 

det veldig godt samsvar mellom resultatene. Metoden for beregning av wirekraft og dimensjonering av 

tårn mener gruppen gir realistiske resultater. 

Det har gått mye tid til lesing av standarder, spesielt mtp. vindberegninger som var helt ukjent for begge 

forfattere. Vindelementet av oppgaven har gitt mange nye erfaringer innenfor ingeniørarbeid. Det 

samme gjelder standarder generelt. Gruppen har basert en del av beregningene på formler fra 
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Maskindeler 1 [6] og Maskindeler 2 [7] som baserer seg på utgåtte standarder. Gruppen ser i ettertid at 

oppdaterte formler og konstanter kunne blitt hentet fra gyldige standarder. Dette ble oppdaget langt på 

vei i arbeidet og det ble tatt en avgjørelse om å være konsekvent, i tillegg ville endringene hatt liten 

innflytelse på resultatene.   

Intern veileder har vær veldig tilgjengelig under arbeidet og svært fleksibel for endring av tidspunkt for 

veiledningsmøter. Oppdragsgiver har også vært veldig behjelpelig med innsamling av data i tillegg til 

å sette gruppen i kontakt med personer av interesse. Gruppen fikk også en god introduksjon til 

vindturbiner og vindenergi på bedriftsbesøket i Smøla vindpark. 

5.3. Konklusjon 

Gruppen har utarbeidet produktspesifikasjoner som er blitt brukt i arbeidet for å finne et godt konsept 

for den mobile krafthuben. Løsningen baserer seg på enkel montering, eksisterende komponenter og 

mest mulig hyllevarer. Med valg av tårntype og plassering ble det konkludert at containeren må 

forsterkes og det ble laget et enkelt forslag til forsterkning. 

Det er gjort omfattende beregninger av vindlastene på systemet som er brukt for dimensjonering av tårn 

og velteberegninger. Det er lagt frem flere forslag til sikring mot velt, og dimensjonert komponenter til 

valget om å feste konstruksjonen med wire i berggrunn. Selve bardunen og hvor dypt denne ev. må 

festes er ikke tatt stilling til. De alternative beregningene setter et godt grunnlag for videre arbeid med 

støttebein for å kunne gi løsningen et større bruksområde. 

For valgt konsept har gruppen dimensjonert innfestningskomponenter som vil tåle belastningene fra de 

mest ekstreme tilfellene vindturbinen er dimensjonert for. Komponentene er valgt ut ifra hvor enkelt de 

kan monteres, anskaffelse og prisantagelse.   

Resultatet av oppgaven er et godt utgangspunkt for utvikling og kan brukes som et førsteutkast til videre 

arbeid. Det er mye som kan forbedres og bør sees nærmere på. Omfanget av oppgaven ga lite rom til å 

gå i detalj, men heller se grovt på de viktigste delene.  

5.4. Videre arbeid 

Siden oppgavens omfang er så stort og det ikke er blitt gjort noe arbeid på området før, er det mange 

ting som bør sees nærmere på. Under har det blitt lagt frem noen forslag til de viktigste delene for videre 

arbeid, med utgangspunkt i det konseptet gruppen har kommet frem til. 
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For det tårnet som gruppen har valgt må det gjøres dynamisk analyse samt utmattingsberegninger. Hvis 

tårnet kan dimensjoneres ned vil dette være gunstig mtp. å minimere behovet av stort maskineri. Det 

bør også arbeides med å se på alternative utforminger for design av tårn, enten stegvis minkende 

diameter av tårnledd eller konisk utforming. Ideen med wire eller stag som ekstra forsterkning av tårnet 

mener gruppen er et logisk valg som bør beholdes i arbeidet fremover. 

Når det kommer til sikring mot velt må det gjøres vektberegninger av et ferdigstilt system med alle 

delkomponenter inkludert. Dette er for å kunne vurdere løsningen med støttebein som kan monteres 

mot corner fittings. Hvis dette lar seg gjøre må disse designes og dimensjoneres mot flyt og knekking.  

Som nevnt tidligere er gruppen usikre på om vindlastene som er brukt til beregninger er for 

konservative. Det kan derfor være ideelt å revurdere disse for muligheten til å neddimensjonere 

tårnkomponentene og ev. støttebein. 

Da gruppen har konkludert med at containeren må forsterkes, er dette en viktig del av sammensetningen. 

Forslaget er basert på at tårnet går gjennom hele containeren og er festet i bunnen. Det er logisk at dette 

vil gjøre at systemet tåler større dynamiske laster og vibrasjoner fra turbinen. Siden det ikke har blitt 

gjort beregninger på containerforsterkningen må dette sees på. Det må også tas stilling til hvordan tårnet 

vil reagere mot containerrammen med de vindbelastningene som er oppgitt. Designet av 

rammeforsterkningen som har blitt presentert er kun et forslag og vil sannsynligvis ha stort forbedrings-

potensiale. 

Selve innsiden av containeren har ikke blitt sett på. Det er kun tatt høyde for at det skal være plass til 

alle komponentene som har blitt nevnt i oppgaven. Selve utformingen mtp. frakt og lagring av 

komponenter samt plassering av aggregat, eventuelle batterier og styreenhet er ikke sett på. Det kan 

også sjekkes opp grundigere hvilke ekstra komponenter som vil egne seg best til et endelig produkt. 

Gruppen har brukt noe tid på dette, men fått lite respons fra leverandører.  
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Vedlegg A: Konseptutvikling 

A1: Interessentanalyse  

Utleier  

Bruker 

NVES er eier og utleier av krafthuben. Den skal leases/leies ut til prosjekter som en komplett 

pakkeløsning.  

Brukssituasjon 

Kraftstasjonen står klar til levering, når en avtale blir inngått og sted er bestemt, står NVES ansvarlig 

for at kraftstasjonen blir montert opp og rigget ned, i tillegg til drift og vedlikehold frem til 

leieperioden er over.  

Bruksmåte 

NVES har fullt ansvar for krafthuben. Den skal stå på et prosjektområde og levere strøm. Det er viktig 

at den er driftssikker og pålitelig slik at NVES slipper å sende personale på lange reiser ved ev. akutte 

reparasjoner. 

Denne bruksmodellen er valgt da det antas å være den beste måten å ivareta lang levetid og unngå 

brukerfeil. 

 

Leier 

Bruker 

Containeren blir plassert og rigget opp av NVES, etter dette skal den levere strøm til leier. Etter at 

leiekontrakten har gått ut, rigges containeren ned og fraktes bort. 

Brukssituasjon 

Kraftstasjonen skal stå på prosjekter over en gitt periode. Gjerne 1-3 år om gangen. Der skal den 

produsere strøm til prosjektet kontinuerlig over hele perioden. Det skal være en sikker konstruksjon 

som ikke setter personale rund i fare. 

Bruksmåte 

Krafthuben skal ikke være noen ekstra belastning for leier. Når den trenger service eller reparasjon 

blir det ordnet av NVES. Det skal være en komplett strømforsyning uten noe ekstra arbeid. Såkalt 

plug and play.  
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Produsent og leverandør  

Bruker 

Har ansvar for å produsere og levere deler av ønsket kvalitet til rett pris som er nødvendige for å 

bygge krafthuben.  

Brukssituasjon og bruksmåte 

Delene skal produseres etter gitte tegninger og krav. Deler som må demonteres under flytting av hub, 

skal komme i egnede gjenbruk beholdere for å bevare deler under transport.  

 

Transport 

Bruker  

Interne eller eksterne transportselskap skal frakte energiforsyningen til ønsket sted.  

Brukssituasjon  

Containeren skal sikkert kunne fraktes med konvensjonelle fraktemetoder. Ved mulighet for bruk av 

lastebil, tog, helikopter og båt.  

Bruksmåte 

Den skal kunne behandles likt som all annen last. Derfor er viktig at konstruksjonen er robust slik at 

energiforsyningen ikke skades under transport.  

 

Vedlikehold 

Bruker  

Vedlikehold skal gjøres i intervaller av NVES sitt personale eller personale med opplæring. 

Brukssituasjon  

Kraftstasjonen skal ha årlige vedlikeholds intervaller tilsvarende de som brukes i dag ved tradisjonell 

montering. 

Bruksmåte  

Under vedlikehold skal man kunne inspisere hele konstruksjonen enkelt. Der hele konstruksjonen skal 

være tilgjengelig ved hjelp av et enkelt stillas eller stige.   
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Resirkulering  

Bruker  

NVES er selv ansvarlig for destruering av kraftstasjonen.  

Brukssituasjon 

Når brukstiden er over skal energiforsyningen resirkuleres for å oppnå optimal materialgjenvinning. 

En fornybar energiforsyning skal etterlate minst mulig CO2 avtrykk. 

Bruksmåte  

Energiforsyningen skal demonteres slik at komponenter kan gjenbrukes og/eller materialgjenvinnes.  
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A2: Brukerkravspesifikasjoner 

Bruker Brukerkravspesifikasjon 

Sluttbruker: 

Utleier  

 Driftssikker løsning 

 Trygg drift med HMS i fokus på både rigging, drift og vedlikehold  

 Enkel og effektiv monteringsløsning 

 Pålitelig strømkilde med lite nedetid  

 Kompatibelt med batteripakke  

 Mulighet for montering av solcellepanel 

Sluttbruker: 

Leietaker  

 Hybridløsning med vind, solcelle, batteri og dieselaggregat for pålitelig 

strømleveranse 

 Høy grad av driftssikkerhet med lite nedetid 

Produsent og 

Leverandør  

 Levere deler i gjenbruksbeholdere som kan lagres i containeren for å 

beskytte demonterte deler under flytting 

 Produsere deler av ønsket kvalitet 

 Levere deler til rett tid 

Transport  Mulighet for frakting ved hjelp av Lastebil, tog, helikopter og båt  

 Egenskaper som en standard shipping container 

 Robust konstruksjon  

Vedlikehold  Minst like god vedlikeholds hyppighet som grunnkomponenter (årlig 

for vindturbin) 

 Hele konstruksjonen skal være tilgjengelig for inspeksjon og reparasjon 

stående, med stige eller enkelt stillas  

Resirkulering   Resirkulerbare komponenter 

 Enkelt å demontere for materialgjenvinning og gjenbruk av 

komponenter 
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A3: Produktspesifikasjoner  

Produkt 

spesifikasjon 

Utarbeidet 

av: Jonas 

Karlsen 

Produkt: 

Grønn Container Versjon 1 

Dato: 

21.02.2018 

Områder Krav: 

Skal 

Ønske: 

Bør 

Salgsargumenter: 

Funksjonsdimensjonen 

- Tekniske krav til 

produktet, f.eks. 

funksjonskrav, ytelseskrav, 

pålitelighetskrav 

Transport egenskaper 

som standard container.  

 

Levere minst 5 kW 

installert effekt  

 

Energilagring med 

batteri  

 

Backup aggregat  

 

Sikker forankring som 

hindrer velt og 

bevegelse av 

konstruksjonen.   

 

Driftstemperatur 

mellom -20 til 50 

grader.  

 

Tåle vindbelastninger 

på lik linje med 

eksisterende vindturbin 

Kompatibelt med 

solcellepanel 

 

Lette deler som kan 

monteres uten bruk av 

stort maskineri 

 

Bør unngå permanent 

forankring 

 

Grønn pålitelig 

energikilde 

 

Hybridløsning 

med vind,sol, 

batteri og backup- 

aggregat 

  

Ikke permanent 

forankring.  

 

Mobil krafthub 

med enkel rigging 

 

Pålitelig 

konstruksjon 

 

Markedsdimensjonen 

- Markedsrelaterte krav til 

produktet 

Redusere bruk av fossilt 

drivstoff 

 

Produsere grønn energi 

til prosjekter 

  Totalpakke for en 

mobil kraftstasjon 

for grønn energi 

Produksjonsdimensjonen 

- Produksjons- og 

montasjeprosess, og 

egenskaper ved produktet 

som er nødvendig for en 

best mulig og effektiv 

produksjon  

HMS i henhold til lover 

og regler.  

 

Konkurransedyktig pris 

og kvalitet på 

sluttprodukt.  

 

Levering av deler til 

avtalt tid.  

Deler er så små/lette at 

de kan løftes på plass 

av 2 mann.  

 

Bruke resirkulerbart 

råmateriale 

Deler som er lette 

å håndtere, og 

gjør som gjør 

riggingen enkel 
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Designdimensjonen 

-Estetiske krav, og krav til 

produktet for å signalisere, 

beskrive og uttrykke 

egenskaper. 

Funksjon er 

hovedprioritet, men det 

er ønskelig at 

konstruksjonen ikke er 

visuelt skjemmende. 

Skal gjerne bli brukt i 

markedsføring. 

    

Bruksdimensjonen 

- Krav for å oppnå 

brukervennlighet i alle 

aktuelle brukssituasjoner. 

Enkel montering 

demontering med lite 

bruk av maskiner.  

 

Montering skal foregå 

stående på bakken, på 

container tak, i stige 

eller enkel stillas 

løsning.  

 

Egnede beholdere for 

komponenter for å 

unngå transportskader. 

Montering/demontering 

uten stort maskineri 

 

Plug and play for 

leietaker  

Enkel montering.  

 

“Plug and play” 

Sikkerhetsdimensjonen 

- krav til produktets 

sikkerhet. Alle faser av 

produktets liv skal 

vurderes. 

Skal ikke utgjøre en 

sikkerhetsrisiko på 

driftssted.  

 

Monteringsløsning med 

HMS tatt i betraktning.  

 

Rigging skal skje etter 

HMS krav. 

  Stort fokus på 

sikkerhet fra 

produksjon til 

slutt 

Miljødimensjonen 

- Krav til produktets 

miljømessige egenskaper 

Minimalt CO2 avtrykk 

gjennom hele livsløpet 

Godt livsløpsregnskap 

 

Resirkulere alle deler 

ved endt levetid 

Godt CO2 

regnskap.  

Produktdimensjonen 

- Krav til situasjoner 

produktet møter gjennom 

hele levetiden 

Ikke hyppigere enn 1 

års vedlikeholds 

intervaller 

 

Skal tåle minst like stor 

belastning som 

eksisterende R9000 

vindturbin 

  Årlig vedlikehold 

 

Tilsvarende 

styrke som 

Britwind R9000 

vindturbin 
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A4: Ekstra komponenter 

Batteri  

Vind og sol ikke er konstante energikilder, men kan avgi store mengder energi i perioder. Det 

hensiktsmessig å lagre noe av denne overskuddsenergien for å redusere bruk av dieselaggregat og 

fossilt brensel. Til miljøvennlig energilagring er batteripakker en løsning der kapasitet, pris, vekt og 

volum er viktige faktorer som må vurderes for å gjøre et godt valg. Det har blitt kontaktet 

leverandører, men her og har responsen av vært dårlig. 

Inverter 

Britwind R9000 er en likestrømsturbin som trenger en Inverter for å omforme likestrømmen turbinen 

produserer til standard 230V 50Hz vekselstrøm som brukes på det norske nettet. Gruppen foreslår å 

bruke en inverter levert av ABB, nærmere bestemt av typen PVI-6000-TL-OUTD-W-6kW. Da det er 

samme inverter som brukes på R9000 turbinen som står i Smøla Vindpark. 

Styre enhet 

I et system hvor flere energikilder opererer samtidig er det nødvendig med en styreenhet som 

kontrollerer at det alltid produseres nok energi uavhengig av vær. Til dette foreslår gruppen å bruke en 

hybrid power solution. En slik løsning må tilpasses systemet avhengig av hvilke energikomponenter 

som er tilstede. Det har blitt kontaktet leverandører, men med liten respons. 

Solcelle 

Ved plassering av solcellepanel på støttebein som står 45O på en av containerens langsider er følgende 

forslag lagt frem. Panel på ca. 300W kommer i noenlunde standardiserte dimensjoner og derfor skal 

det ikke gjøre noen stor forskjell å velge et annet panel. Vedlagt ligger datablad til et panel levert av 

Sharp, nærmere bestemt NU-RD300. Med dette panelet er det mulighet for å montere opp til 3 rader i 

høyden, med 7 panel i hver rad. Dette dekker da 11,6 m av containerens 12,2 m lange side, og 3 m av 

støttebeinas 3,45 m lengde. Dette gir en samlet installert effekt på 6,3 kW. 

Diesel aggregat 

For perioder helt uten tilgang på vind og sol er det nødvendig å ha en energikilde i reserve. Til dette 

kan et dieselaggregat brukes. Hvor stor effekt et slikt aggregat bør ha, må vurderes ut ifra installert 

effekt fra solceller, kapasitet på batteripakke i tillegg til energibehovet der containeren skal plasseres.   
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Vedlegg B: Analyser 

B1: Tårn 

SolidWorks-analyse av tårn med forspenning. 

 

Beskrivelse 

Analysen er gjort for å kontrollsjekke håndberegninger og se på systemet med flenskoblinger med 

innfestning til wire. Det er en statisk analyse hvor tårnet er påført de mest ekstreme vindlastene. Og 

innspent med 4 stk. wire 

 

Material 

For denne analysen har det blitt valgt materialet AISI 4130 Steel, annealed at 865C, dette for å bruke 

et stål med så tilnærmet like verdier som tidligere tårn ASTM A572,65 

 

E-modul:         2.05 * 105 MPa 

Massetetthet: 7850 kg/m3  

Flytegrense: 460 Mpa 

Bruddgrense: 560 Mpa 

 

Fixtures og connections:  

Tårnet er fasthold i bunn med “fixed geometry”. Det 

er satt på “spring connectors” (Blå linjer), disse skal 

simulere tårnwirer som skal ta opp moment fra 

vindlastene. Disse er forspent med 10 kN og har en 

“axial stiffnes” på 1782150 N/m som er regnet ut fra 

wireegenskapene. I bunnen av sammensetningen er 

det en stålplate som wirene er festet til for å kunne 

kjør simuleringen. Hele sammensetning er “globally 

bonded”.   

Figur 28. Fixtures og spring connectors på tårn 
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Laster: 

I toppen av tårnet virker et moment på 2.3 kNm og en 

horisontal kraft på 9.2 kN. Vindlasten på tårnet er satt på 

som e “pressure load” lik 7275 N/m2 fordelt på hele tåret. 

Det er også påført en “remote load” på 325 kg. Denne 

kommer av nacellens egenvekt og gir et moment imot 

vindlastene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesh 

For å kunne gjennomføre den statiske analysen med 

“spring connectors” krever SolidWorks at man bruker den 

fineste mesh over hele systemet 

 

Type:    SolidMesh 

Mesher:   Standard 

Elementstørrelse:  36,9 

Meshkvalitet:        Høy 

 

  

Figur 29. Laster og trykk i toppen av tårn 

Figur 30. Mesh på stammeledd 
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Resultater 

 

Figur 31. Von Mises spenniger i tårn 
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Figur 32. Største spenning i tårn og avstiver 
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Figur 33. Utbøying og factor of safety 
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Figur 34. Factor of safety i stammeledd 
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Konklusjon 

Resultatene viser at de største spenningene opptrer i stammeleddet. Det blir en 

spenningskonsentrasjon i festet til avstiverer på trykksiden. Spenningen her er på 288 MPa som er 

godt innenfor materialets flytegrense. Spenningen i selve tårnstammen ligger på ca. “230” MPa som 

er veldig nært spenningen på 194 MPa fra håndberegningene. Det vil være forskjeller siden 

simuleringen er kjørt med flenskoblinger og 4 wire med forspenning kontra 1 wire i det forenklede 2-

dimensjonale bildet fra håndberegningene. Sikkerhetsfaktoren er på 1,6 som er akseptabelt mtp. de 

konservative vindlastende som brukes. Resultatene fra analysen viser at de største spenningene 

opptrer i stammeleddet av tårnet. 
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B2: Festeøre Gin Pole 

Solidworks analyse festeøre til Gin Pole 

 

Beskrivelse 

Festeørene er festet på tårnets midtseksjon. Trekk- og strekkstav skal festes her for vipping av tårnet. 

Ørene må kunne tåle den belastningen som kommer fra stavene når konstruksjonen reises vha. Vinsj. 

Under vises resultater og gjennomføring av festeørene til begge staver. 

 

Material 

 

Ståltype: AISI 4130 Steel, annealed at 865C. 

E-modul:         2.05 * 105 MPa 

Massetetthet: 7850 kg/m3  

Flytegrense: 460 Mpa 

Bruddgrense: 560 Mpa 

 

Fixtures og laster: 

Begge ørene er fasthold i bunnen med “fixed geometry. Kraften påført er en “Bearing Load” på 3300 

N for strekkstaven og 20221 N for trykkstaven. Den er fordelt på halve bolthullet med en retning lik 

stavens vinkel.  

 

  

Figur 35. Fixtures og laster i festeører for hhv. trykk- og strekkstav 
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Mesh 

 

Figur 36. Mesh brukt på begge løfteører 

 

 

Type:   SolidMesh 

Mesher:  Standard 

Elementstørrelse: 2,45mm 

Meshkvalitet:       Høy 
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Resultater: 

 

Figur 37. Von Mises spenninger i hhv. strekk- og trykkstav 

 

 

 

   

Figur 38. Factor of safety for hhv. strekk- og trykkstav 

Konklusjon 

Man ser fra resultatene at spenningene i på festeøret til trykkstaven er størst. Spenningene er fortsatt 

langt under flytegrensen til materialet, og det er en minste sikkerhetsfaktor på 3.238. I realiteten vil 

festeøret under trykk ha noe større utforming siden det er montert mot flens og dermed tåle enda større 

påkjenninger. 
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B3: Festeøre tårnwire 

 

Solidworksanalyse av festeøre til tårnwire. 

 

Beskivelse 

Festeøret sitter på flenskobilngen mellom topp- og midtseksjonen. Her vil tårnwiren festes med en 

sjakkel. Det vil oppstå en sto dragkraft fra wiren på øret. Denne analysen er en rask sjekk på om 

utformingen på øret tåler denne dragkraften. 

 

Material 

 

Ståltype: AISI 4130 Steel, annealed at 865C. 

E-modul:         2.05 * 105 MPa 

Massetetthet: 7850 kg/m3  

Flytegrense: 460 Mpa 

Bruddgrense: 560 Mpa 
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Fixtures og laster: 

Det er satt en fixture på tårnstammen. Kraften påføt er en “bearing load” på 40 kN som virker mot 

kantveggen i hullet. Kraften har en vinkel på 19,64 grader som tilsvarer vinkelen tårnwiren vil ha. 

 

 

 

Figur 39. Fixtures og laster på tårn og festeøre 
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Mesh 

 

Type:    SolidMesh 

Mesher:   Standard 

Maks.Elementstørrelse: 49,76 

Min.Elementstørrelse:  9,95 

Meshkvalitet:        Høy 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 40. Mesh av midtseksjon 
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Resultater: 

 

Figur 41. Von Mises spenninger i festeøre 

 

Figur 42. Factor of safety i festeøre 
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Konklusjon 

Maks spenning i hullet ligger på 340 MPa. Dette er noe høyt, og vil i praksis reduseres når alle 4 wire 

er fastmontert. Sikkerhetsfaktorer er på 1.35 som er akseptabelt mtp. de konservative vindlastene.  
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Vedlegg C: Datablad fra leverandør 

C1: Bardunwire 
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C2: Sjakkel  
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C3: Froskekjeft 
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C4: Jekketalje 
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C5: Solcellepanel 
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C6: Vindturbin     
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Figur 44. Maksimal tillat tårndiameter i topp av turbin [29] 

Figur 43. Tabellen viser ekstremlaster gitt  fra leverandør [11] 

Vedlegg D: Spesifikasjoner 

D1: Turbin  
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D2: Ståltau 
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D3: Material 

 

Figur 45. Material spesifikasjoner for ASTM A572, 65 [32] 
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Vedlegg E: Håndberegning 

E1: Tårn og wire 

Beregning av strekkraft i wire og spenninger i tårn 

Fordelt last vil i praksis ikke gå over hele tårnet da turbinbladene vil ta opp vind over hele 

sveipearealet. Gruppen har vært konservative og betraktet den fordelte lasten fra vindtrykket over hele 

tårnet opp til nacelle innfestning.  

For å bestemme innfestningshøyde av wire har det blitt sjekket wirekraft som må til for å utligne 

momentet som oppstår i bunn av stamme (Ma = 0). Figur 45 viser wirekraft mot innfestningshøyde fra 

1m til 4,66 m.  

 

Figur 46. Wirekraft og dekomponerte krefter som resultat av innfestingshøyde 

Gruppen velger innfestning 4,0 m, pga. at det vil være naturlig og bruke avstivere til festeører og 

wirekraften vil være lavere desto høyere innfestningen er. 
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Fremgangsmåten for å velge wirekraft er som følger: 

Først finner man wirekraften som må til for å utligne momentet i bunn ved høyde 4 m. Denne kan 

leses av figur 45. Nøyaktig verdi er F = 83,2 kN. Denne kraften kan brukes som referanseverdi videre 

i beregningene. 

 

Figur 46 viser det todimensjonale lastbildet.  

Dersom Kraften som oppstår i wire er større enn forspenningskraft vil det virke 1 wire på systemet  

som vist i figur 47.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 48. Forenklet lastbilde brukt i beregninger Figur 47. FLD av todimensjonalt lastbilde 
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Tabell 18. Verdier brukt i beregning 

Avstand Verdi Enhet 

AC 

AB 

BC 

xGc 

xFw 

7409 

4000 

3409 

140 

161,65 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

Vinkel   

𝜃 19,64 grader 

VIND 2,3 og 1,35   

Mc 

Fc 

q 

Q 

2 300 

9 200 

1 986 

14720 

Nm 

N 

N/m 

N 

Masser    

Gc  

G 

3 200 

3 500 

N 

N 

Opplagringskrefter   

Fax 

Fay 

Ma 

10 475 

44 379 

64 675 

N 

N 

Nm 

Wirekraft   

Fw 

Fwx 

Fwy 

40 000 

13 445 

37 673 

N 

N 

N 

 

Videre velger gruppen en wirekraft og sjekker hvilke spenninger det gir i bunn og midtseksjon av 

tårnet. Det ble laget et MATLAB-skript hvor man kunne endre verdier for å sjekke spenningene. 

Verdiene i tabell 18 viser sammenhengende krefter for en wirekraft Fw = 40 kN. 

 

Tabell 19. Indre krefter rett over wirefeste 

Belastning Fra 

script 

Verdi Enhet  

Skjærkraft i B+ 

Normalkraft i B+ 

Moment i B+ 

Vbp 

Nbp 

Mbp 

15 970 

5 093 

44 755 

N 

N 

Nm 

 

Tabell 20. Indre krefter rett under wirefeste 

Belastning Fra 

script 

Verdi Enhet 

Skjærkraft i B- 

Normalkraft i B- 

Moment i B-  

Vbm 

Nbm 

Mbm 

2 525 

42 766 

38 665 

N 

N 

Nm 
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Tabell 21. Indre krefter i punkt a fra figur 47 

Belastning Fra 

script 

Verdi  Enhet 

Skjærkraft i A 

Normalkraft i A 

Moment i A 

Fax 

Fay 

Ma 

10 475 

44 379 

64 675 

N 

N 

Nm 

 

De indre spenningene brukes til å regne ut spenningene som opptrer i materialet. Tabell 22 viser 

spenningsverdiene i de 3 sjekkpunktene ved Fw =  40 kN 

E-modul for ASTM 572,65 som har blitt brukt er E = 206 000 MPa. 

Tabell 22. Resultat fra spenningsberegning i punkter fra figur 47 

 Verdi  Enhet Sikkerhet mot flyt  

𝜎𝐴 

𝜎𝐵+ 

𝜎𝐵− 

196,4 

131,2 

120,5 

MPa 

MPa 

MPa 

2,1 

3,1 

3,4 

 

𝐹𝑑 =  
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
= 409,1 𝑀𝑃𝑎 

Reduksjon av wirekraft vil føre til økte nominelle spenninger i A.  

 

Utbøying 

I realiteten vil utbyingen gi et neglisjerbart bidrag i y-retning samtidig som at det virker krefter fra 

wire på sidene av tårnet.Dette er ikke tatt høyder for i håndberegningene og vil gi et mer konservativt 

svar. 

Kreftene Fc, Mc og q vil være krefter som gir tårnet en utbøying redusert av Fwx.  

Superpos gir da   𝑦𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑦𝐹𝑐 + 𝑦𝑀𝑐 + 𝑦𝑞– 𝑦𝐹𝑤𝑥 = 49,52 𝑚𝑚  

 

Tabell 23. Wirelengder og forlengelse 

Beskrivelse Fra script Verdi Enhet 

Opprinnelig wirelengde 

Strukket lengde  

Forlengelse 

L  

L2 

∆𝐿 

4247,1 

4264,0 

16,9  

mm 

mm 

mm 
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Strekkraft i tårnwire  

Sikkerhetsfaktor 5:1 lagt inn i E-modul tabell fra leverandør [D2]. 

𝜀 =  
𝐹 𝐿

𝐸 𝐴 
→ 𝐹 =  

𝜀 𝐸 𝐴

𝐿
   

For wire Ø10,2 mm     A = 70 mm^2   E = 10900 kp/mm^2 

 

𝐹 =  
16,9 𝑚𝑚  (10900 ∗ 9,81) 𝑀𝑃𝑎  70 𝑚𝑚^2 

4247,1 𝑚𝑚
=  29 784𝑁 ≈ 30 𝑘𝑁  

 

Dette gir en forspenning på   40 − 30 =  10 𝑘𝑁.  
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E2: Angrepsvinkel på tårn  

For å sjekke kapasitet av tårn er det tatt utgangspunkt i en vindretning som virker direkte inn på en 

wire. Ved hjelp av enkel geometri kan man utelukke de resterende vindretningene ved å ta en sjekk av 

vind rett inn på lang- og kortsiden av containeren. Figur 48 viser rektangelet som kommer av 

innfestningene til wire og tårn sentrert sett ovenfra. 

 

Figur 49. Lengder og vinkler for tårn og innfestninger 

  

 

  𝛼 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
2235

2260
) =  44,68𝑂  ≈ 45𝑂  →  𝛼 ≈  𝛽   

 

Dette medfører at det blir omtrent samme kraft forhold om vinden treffer inn fra en av sidene på 

rektangelet.   

Den dekomponerte kraften F fra 2 Wire vil da stå parallelt med vindretningen. 

 

𝐹 =  
𝑐𝑜𝑠 2

𝑣𝑎𝑖𝑒𝑟𝑒
 𝑊 =

𝑐𝑜𝑠 45

2
𝑊 = 0,35𝑊 →  𝐹 = 0,35𝑊 

 

F < W som medfører at vindretning parallelt med en av de 4 wirene blir kritisk vindretning når tårn 

blir betraktet.  
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E3: Avstand fra tårn til cornerfitting 

Gruppen har valgt å plassere tårnet slik at det står i senter av et kvadrat i enden. Dette har blitt valgt på 

grunn av at det er hensiktsmessig med mest mulig plass inne i containeren.  

 

Figur 50. Avstander for beregning av lengde fra tårn til wirefeste 

 

Avstanden L er avstanden fra cornerfitting til festepunkt av wire langs containertaket.  

𝐿 = √
22352 + 22602

2
− 𝑥 = 1589,2 – 𝑥 

𝑥 = 161,65 𝑚𝑚 

𝐿 = 1427,55 𝑚𝑚 
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E4: Gin pole  

For å gjøre beregninger på systemet med hensyn på heving og senkning av tårnet, er det gjort noen 

antagelser. Det er regnet med kreftene som holder systemet i likevekt siden kreftene for løft vil være 

tilnærmet like siden løftet skal skje med lav hastighet. Det er brukt en sikkerhetsfaktor på 1.35. 

 

Gruppen antar at det er en vinsj som står i ro som produserer snordraget S3. Tabell 24 viser de 

forskjellige kreftene som opptrer ved forskjellig avstand fra containeren.  

 

Tabell 24. Krefter i komponenter og resultantkraft i ledd som resultat av vinsjplassering 

Forklaring Krefter  3m  5m 7m F 

Trykkstav s1 19,2 kN 20,2 kN 21,0 kN 1,8 kN 

Strekkstav s2 2,1 kN 3,3 kN 4,0 kN 1,9 kN 

Vinsjdrag s3 17,1 kN 16,9 kN 17,0 kN 0,2 kN 

Resultantkraft i vippeledd Fa 25,6 kN 26,1 kN 26,7 kN 1,1 kN 

 

En kontroll ble gjort på systemet der det er rotert 45O for å være sikker på at systemet er mest belastet 

når tårnet ligger i horisontal stilling. Se figur 50. 

Resultatet ble et nytt vinsj drag med en verdi på 14,5 kN.  

 

17,0 kN > 14,5 kN → Systemet er mest belastet når tårnet er i horisontal stilling.  

 

Videre ble trykkstav kontrollert mot knekking. 

Standard dimensjon på trykk- og strekkstav er valgt fra Tekniske Tabeller [14] 

 

Tabell 25. Dimensjoner på trykk- og strekkstav 

Ytre diameter Indre diameter Lengde 

42,4 mm 35,2 mm  2,2875 m 
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I en knekkingsanalyse gjort i henhold til Maskindeler 2 [7] blir dimensjonerende knekklast på 

trykkstaven 27.6 kN. Med en trykkraft på 21 kN ga dette en sikkerhetsfaktor mot knekking på 1,3. 

som gruppen anser som en tilfredsstillende kapasitet. Dersom det er ønskelig å plassere vinsjfestet mer 

enn 7 m fra container bør trykkstavens dimensjoner økes.  

 

 

Figur 51. FLD av vippesystem hevet til 45 grader 

 

 

Figur 52. FLD med krefter i startfase av vipping 
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Figur 53. Fester i knutepunkt B 

 

Figur 54. Krefter som virker på vippeledd 

 

  



 

104 

 

Vedlegg F: Diverse 

F1: WBS 
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F2: Gantt-diagram 
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F3: Samarbeidsavtale 
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108 

 

F4: Forprosjekt 
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Sammendrag: 

Nasjonalt Vindenergisenter (NVES) vil i samarbeid med NCC gjøre en forstudie for å se 
på muligheten til en fossilfri energiforsyning til anlegg som ligger utenfor elnettet. 
Løsningen skal være hurtig å sette opp, og kunne gi tilstrekkelig med strøm til en 
brakkerigg. Prosjektet tar sikte på å utrede potensielle energikilder, som sol og vind, og 
en kombinasjon av disse i tillegg til batterilagring og reserveaggregat for slik å kunne gi 
en stabil og i størst grad fornybar energiforsyning tilpasset forbruket. NTNU skal 
vurdere det tekniske og konstruksjonsmessige siden av prosjektet. I praksis se på 
forskjellige løsninger til hvordan vindturbinen med mastløsning kan integreres på 
kontaineren og hvordan man enklest mulig kan rigge opp vindturbinen og sikre 
konstruksjonen mot velting. Hvis dette viser seg å være gjennomførbart åpner det opp 
for flere felt som kan ha bruk for mobile fornybare energikilder. 

 

Stikkord:  

 Mobil, Vindturbin, Kontainer, Konsept  
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109 

 

  INNHOLDSFORTEGNELSE  

   

1 MÅL OG RAMMER  

1.1 Orientering   

1.2 Oppgaven  

1.3 Resultatmål   

1.4 Effektmål   

1.5 Rammer   

  

2 ORGANISERING  

  

3 GJENNOMFØRING   

3.1 Hovedaktiviteter   

3.2 Milepæler   

  

4 OPPFØLGING OG KVALITETSSIKRING  

4.1 Kvalitetssikring   

  

5 VEDLEGG..   

5.1 Gantt-diagram  

5.2 WBS-diagram   

5.3 Adresseliste  

5.4 Avtaledokument  

  



 

110 

 

1 MÅL OG RAMMER  

1.1 Orientering  

Vi ønsket å skrive en konstruksjonsoppgave med en større del av konseptutvikling og helst 

innenfor fornybar energi. Vi kontaktet flere selskaper, men landet fort på oppgaven fra 

Nasjonalt Vindenergisenter (NVES).   

NCC har kontaktet NVES ang muligheten for å lage en mobil vindturbin som kan brukes 

ved deres prosjekter. Denne vil kunne gi fornybar energi til byggeplassen under 

prosjektperioden, og kan brukes igjen på flere prosjektområder. Dette er i stil med NCC´s 

visjon om å “tilby de beste bærekraftige løsningene”.  

Under møtet med NVES diskuterte vi mulighetene for en slik mobil vindturbin. Ved å kunne 

bruke en standard container vil det åpne opp for store bruksområder. Bl.a. krisesituasjoner 

hvor det er umiddelbart behov for energi, forskningsprosjekter i øde områder, 

byggeprosjekter langt fra strømnett osv.  

Hvis det viser seg å fungere med en container som base for vindturbinen, kan det også 

videreutvikles med solceller, evt batteriinstallasjoner i selve containeren.  

Oppgaven vår vil være å komme frem til gode løsninger som gjør monteringen enkel og 

uten behov for store maskiner, samt hindre konstruksjonen fra å velte.  

Oppgaven appellerte veldig til begge studenter som har hatt valgfag Fornybar energi og 

stor interesse for konsept- og produktutvikling.  

Oppgaven fikk vi tildelt av Thomas Bjørdal ved Nasjonalt Vindenergisenter.  

1.2 Oppgaven  

Oppgaven består av å se på muligheter og løsninger for en mobil kraftstasjon, med 

utgangspunkt i 2 fastsatte komponenter:  

● En 5kW Evance/britwind R9000 vindturbin.  

● Standard 40 ft. shipping container.  

 

Målet med oppgaven er å komme frem til et konsept for montering av vindturbin på en 

standard container som NVES kan fremstille sammen med NCC. Den skal kunne 

transporteres, monteres og demonteres for å gi en bærekraftig energiløsning til NCC sine 

byggeprosjekter. Oppgaven skal leveres 23.05.2018.   

Den skal inkludere konsept for støttebein, forbindelse mellom turbin og container, 

forsterkning/modifisering av container hvis nødvendig, montering/demontering og 

innfestnings metoder.   

  

Siden oppgaven er tilsynelatende omfattende vil vi kun kjøre simuleringer på de mest 

kritiske komponentene.   
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1.3 Resultatmål  

- Definere gode brukerkravspesifikasjoner for å komme frem til rette 

produktspesifikasjoner.  

- Bruke produktspesifikasjonene til å komme frem til det mest ideelle konseptet for 

både tårn og støtte.   

- Komme frem til realistiske krefter som virker på turbin.  

- Dimensjonere tårn etter vekt og vindkrefter.  

- Avgjøre om kontainer må forsterkes.  

- Finne krefter som vind påfører hele konstruksjonen for å kunne sikre mot velt. 

  
1.4 Effektmål 

Oppgaven   

- Skape en mobil fornybar energikilde.  

- Enkelt kunne rigge opp en krafthub i områder uten strømnett.  

- Levere et fungerende konsept  

  

Internt  

- Økt kompetanse.  

- Økt erfaring av konseptutvikling/problemløsing.  

- Komme frem til en løsning som kan gi en nytteverdi både lokalt og globalt.   

  

1.5 Rammer 

Oppgaven er estimert til å utgjøre 1000 arbeidstimer jevnt fordelt på gruppen. Med 

prosjektperiode fra 08.01.2018 til 23.05.2018   

Følgende ressurser har vi, eller har vi bruk for   

- Arbeidsrom som er disponibelt gjennom hele prosjektperioden  

- Minimum 1 stk. PC som er tilkoplet skolenettverket med følgende software  

● SolidWorks 2017  

● Office-pakken  

● Google Drive   

● Eventuelt andre nyttige programmer.   

- Tilgang på skrivere  

- Arbeidsstasjon på Smøla dersom det er behov.  

  

Det vil være noen kostnader forbundet med reise til og fra Smøla Vindpark.  
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2. ORGANISERING  

Nasjonalt vindenergisenter AS, Oppdragsgiver.  

NTNU, Veileder.  

Gruppen  

- Jonas Karlsen, Rapportstruktur, Teori, Korrektur.  

- Emil Fossheim, Kommunikasjon, Konsept, Modellering.   

  

Et ansvarsområde innebærer at den ansvarlige skal ha kontroll på tidsbruk i forhold til 

planen, hva som må være med og hva som mangler innenfor sine ansvarsområder.  
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3. GJENNOMFØRING  

 

3.1 Hovedaktiviteter  

 

Vi har laget et WBS diagram som kartlegger de forskjellige hovedaktivitetene og deres 

underaktiviteter. Dette for å ha en god struktur i hvordan vi skal komme frem til 

Resultatmålene vi har satt.   

Vi har valgt å dele inn oppgaven i fire deler, forprosjekt, konseptfase, modellfase og 

ferdigstilling. detaljer om hva de forskjellige fasene innebærer er vist i WBS diagrammet i 

vedlegg 5.2. Forprosjekt- og Konseptfasen vil være viktigst, siden oppgaven er ganske 

omfattende og stiller krav til plass, frakt og lagring i tillegg mekaniske egenskaper.  

3.2 Milepæler  

  

Vedrørende milepæler refererer vi til vedlegg 5.1 GANTT-diagram. Som er vårt 

utgangspunktet for fremdrift i løpet av oppgave perioden. De mest kritiske datoene er listet 

kronologisk i tabellen under.   

Hendelse  Dato  

Bedriftsbesøk hos NVES i Smøla vindpark   14.02.2018  

Innlevering av for-prosjekt  16.02.2018  

Innhenting av all relevant data   09.03.2018  

Endelig konseptvalg for videre arbeid   16.03.2018  

Innlevering av endelig prosjekt tittel  06.04.2018  

Ferdigstilling av teknisk arbeid  04.05.2018  

Innlevering av Bacheloroppgave  23.05.2018  
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4. OPPFØLGING OG KVALITETSSIKRING 

  

4.1 Kvalitetssikring  

   

Kameratsjekk innad i gruppa, med å se over beregninger, informasjon og data en ekstra 

gang.   

  

God og åpen dialog med både veileder og oppdragsgiver.  

  

Bruke de kritiske brillene ved innhenting av data og informasjon ved å bruke pålitelige 

kilder.   

  

Diskutere og dokumentere grundig hvilke antagelser som gjøres underveis. Dimensjonere 

etter relevant standard.  
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5. VEDLEGG  

 

5.1 Gantt-diagram  
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5.2 WBS-diagram 
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5.3 Adresseliste 

Aktør  Telefonnummer  Mail   

Anna Olsen, Førstelektor NTNU  +47 73 41 25 32  
+47 98 24 50 32  

anna.olsen@ntnu.no  

Thomas Bjørdal, Daglig leder NVES  +47 95 89 32 89  thomas@nves.no  

Jonas Karossen, Forfatter  +47 41 28 35 31  karlsesen@gmail.com  

Emil Fossheim,  Forfatter  +47 99 44 91 38  fossheim.emil@gmail.com  
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5.4 Avtaledokument  

 



 

119 

 

  
 



 

120 

 

Vedlegg G: Populærvitenskapelig artikkel 

Grønn Container: en mobil kraftstasjon! 

To studenter ved NTNU har jobbet med å utvikle et konsept fra en ide om å bruke en standard 

container som base for en mobil Krafthub, som skal kunne redusere bruken av fossilt brensel ved 

off-grid prosjekter.  

Avgangsstudentene Emil Fossheim og Jonas Karlsen fikk sin Bacheloroppgave fra Thomas Bjørdal i 

Nasjonalt Vindenergisenter. Oppgaven innebar å finne et konsept for en mobil kraftstasjon med 

utgangspunkt i å montere en vindturbin fast i en container. Denne oppgaven passet perfekt til 

skribentene som begge har stor interesse for innovasjon, 

produktutvikling og fornybar energi. Nasjonalt 

Vindenergisenter har jobbet mye med forskjellige typer av 

vindturbiner med varierende resultater. Turbinen som 

studentene skal ta utgangspunkt i er av typen Britwind 

R9000. En slik står i dag montert på Smøla Vindpark og har 

produsert strøm knirkefritt i flere år.  

Studentene startet oppgaveskrivingen med et besøk på 

Smøla for å få innsikt i hvordan turbinen virket og for å 

danne seg et bilde av hvordan et resultat kunne sett ut. Dette 

var veldig nyttig samtidig som de lærte mye nytt om 

vindturbiner og vindkraft. Problemstillingen som skulle 

løses lød som følger: 

«Komme frem til et konsept for en mobil krafthub med 

utgangspunkt i en shipping container og en Britwind R9000 vindturbin.» 

Løsningen som ble lagt frem inneholder vindturbin, muligheter for å montering av solcellepanel, 

batterier, styreenhet og dieselaggregat. Alle komponentene skal også kunne lagres inne i containeren 

noe som gjør at kraftstasjonen enkelt kan fraktes til plasser med behov for strømforsyning. Etter 

plassering skal hele konstruksjonen kunne monteres og være i drift på kort tid. 

Det har blitt gjort omfattende evalueringsprosesser i arbeidet for å prøve å komme frem til en løsning 

som fungerer godt med containeren som utgangspunkt. Studentene hadde som mål å bruke enkle 

komponenter og riggemetoder, men samtidig ikke modifisere containeren for mye.  

Figur 55. R9000 vindturbin [18] 
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Det var krevende å finne enkle komponenter som ikke bare skulle fungere fint med containeren, men 

også tåle de samme kreftene som vindturbinen.  

 

Figur 56. Grafisk fremstilling av konsept med container, turbin og solceller [28] 

 

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å kunne gå fra konsept til produkt. Oppgaven var veldig omfattende 

og det er mye som gjenstår, studentene mener fortsatt at de har sett på de mest kritiske delene og at dette 

gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Studentenes visjon er en sammensetning som kan monteres 

av 2 mann uten behov for maskiner. Dette vil åpne opp for muligheter til å produsere fornybar energi 

på småskalanivå over hele verden! 


