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Abstract 

 

Abstract 
 

A mezzanine is an extra floor which is used to be able to use more area both below and above 
the mezzanine plane. The Mezzanine is used in many various places, but this thesis is focusing 
on a mezzanine which will be used in in warehouses. 

 

A mezzanine concept is designed to fulfill a need within Brännhylte lagersystems AB, which is 
a mezzanine plane with Z-160 beams as a main component. A requirement specification is 
developed to help understanding what requirement the mezzanine should fulfill. With the help 
of the requirement specification a mezzanine concept is developed which fulfill these 
requirements. Because the mezzanine will have to withstand a lot of forces from different loads 
and people walking on it therefore it must be steady and secure. The maximum forces when the 
mezzanine reaches its maximum bending limit of beam length divided by 400 is calculated. 
This information can be used in the future to adapt the mezzanine depending on what weight it 
needs be able to withstand.



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
 

Ett entresolplan är ett extra våningsplan som man kan montera upp för att utnyttja mer yta 
både under och över entresolplanet. En entresol används på många olika platser, detta 
examensarbete fokuserar dock på ett entresolplan som kommer att användas i lagerlokaler. 

 

Ett entresolkoncept designades för att uppfylla ett behov ifrån Brännhylte lagersystems AB som 
ville ha ett entresolplan som använder sig utav Z-160 balkar som huvudkomponent. En 
kravspecifikation utvecklades för att få konkreta uppgifter vad som skulle uppnås med 
entresolen. Med hjälp av kravspecifikationen utvecklades ett entresolkoncept som uppfyller 
dessa krav. Eftersom entresolen kommer att utsättas för massa olika vikter under användning 
samt att människor ska kunna gå på den så är den tvungen att vara tillräcklig stadig för att 
kunna användas säkert. Därför analyserades den maximala kraften som entresolplanet kan 
klara av innan den når sin nedböjningsgräns som är balklängden delat på 400. För att den 
informationen ska kunna användas i framtiden och för att kunna anpassa entresolen utifrån 
hur mycket vikt man vill att den ska klara av.
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1 Introduktion 
Detta examensarbete fördjupar sig inom området maskinteknik med inriktning mot 

Produktutveckling och design. examensarbetet handlar om konceptutvecklingen av ett 

entresolplan bestående av Z-160 balkar och sker på uppdrag av Mika Severingas från 

Brännhylte lagersystem AB (BLSAB).  

 

Ett entresolplan är ett extra våningsplan som man kan montera upp i en redan befintlig lokal, i 

detta fall så ska detta entresolplanet användas i lagerlokaler. Entresolplanet ger extra effektiv 

yta både över entresolplanen och under entresolplanet. Den frigjorda ytan kan användas som 

en extra lagerplats, kontorsplats, etc utifrån vad man har för behov. Därmed så kan man 

utnyttja mer yta i ett lagerutrymme utan att behöva expandera ut på bredden, vilket ofta medför 

en dyr kostnad. En z-160 balk är en sorts balk som är format som ett "z", 160 är dess höjd i 

millimeter. 

 

För att genomföra detta arbete krävdes främst kunskap inom produktutveckling, mekanik, 

hållfasthetslära, FEM-analys och datorstödd konstruktion, fler kurser än de nämnda används 

under projektet men i mindre utsträckning. Målet med projektet är att utveckla fram ett stadigt 

och säkert entresolsystem bestående utav Z-160 balkar, med den största maximala 

spännvidden mellan pelarna utan att den maximala nedböjningen överskrids. 

1.1 Bakgrund 
Brännhylte lagersystems AB är ett företag inom lagerinredningsindustrin och är belägen i 

närheten av Hillerstorp, Sverige. De vill utöka sitt entresolsortiment och vill därmed utveckla 

ett entresolsystem bestående utav Z-160 balkar som de redan använder i en del av sitt övriga 

sortiment. [4] 

 

Figur 1 Ett nuvarande BLSAB entresolplan med en annan sorts balk 
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1.2 Problembeskrivning 
Innan examensarbetet fanns det inget entresolplan som använder sig utav Z-160 balkar, varken 

BLSAB eller deras konkurrenter. BLSAB använder balken Z-160 i en del av sitt övriga sortiment 

och vill därför använda det till ett entresolplan också.  Ett nytt entresolplan utvecklades för att 

uppfylla det behovet. Entresolplanet av Z-160 balkar ska vara anpassningsbart i höjd och bredd 

samt så ska den uppnå längsta möjliga spännvidden mellan pelarna. Entresolplanet ska samt 

vara stadigt och säker att använda utan att nedböjningen överskrider den tillåtna 

nedböjningslängden. 

Flera delar utvecklades för att uppnå ett fungerande entresolplan. Endast Z-160 balkarna var 

fastställda att de ska ingå i entresolplanen, alla andra delar som ingår var öppna för tolkning.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett nytt entresolplan bestående av Z-160 balkar med 

längsta maximala spännvidden mellan pelarna som möjligt för BLSAB. Examensarbetet blir 

därför en problemlösande konceptstudie av ett Z-160 entresolplan där ett slutgiltigt koncept 

ska uppfylla en kravspecifikation som sen analyseras med solidworks och hållfasthets-

beräkningar. 

 

Hur entresolplanet designas bestäms utav vad för krav som entresolen bör uppnå. Dessa krav 

bestäms utifrån information från kontaktpersonen från BLSAB, och andra relevanta källor. 

Dessa krav är till exempel att entresolplanet ska vara anpassningsbart i bredd och höjd.  Dessa 

krav fastställs i en kravspecifikation som används under utvecklingsprocessen för att uppnå ett 

slutgiltigt koncept där alla krav är uppfyllda. 

 

1. Hur ska entresolssystemet designas för att uppfylla kravspecifikationen? 

 

Vikten och spännvidden har ett samband mellan varandra, eftersom högre spännvidd ger lägre 

tillåten maximal lastvikt och mindre spännvidd ger motsatsen. Vissa kunder kanske behöver en 

entresol som erbjuder högre lastvikt och är beredda på att offra kortare spännvidd för att uppnå 

det. För vid enkel anpassning för framtida arbeten så utvecklas ett samband som kan användas 

för att anpassa entresolplanet utifrån kunders behov. 

 

2. Vad är sambandet mellan spännvidd och lastvikt på entresolsystemet, hur mycket kan 

entresolplanet lastas med? 
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1.4 Avgränsningar 
Inga specialtillbehör till entresolsplanet som ledstång, trappa eller liknande ska utvecklas, 

endast entresolsplanets huvuddelar designades, det innebär en fästanordning, pelare och 

takplåt. Golv fäste och ett stabiliseringssystem designades också till viss del, men de används 

inte till frågeställning två, när hållfasthetsberäkningar samt simuleringar utförs eftersom 

knäckning i pelarna inte beräknades i detta arbete. 

För frågeställning två beräknades endast entresolplanet nedböjning och stress när Z-160 

balkarna är i specifika mått som 3 meter, 4,5 meter och 6 meter. 

 

1.5 Disposition 
Examensarbetet är utformat så att först utförs en införskaffning utav av relevant information 
och metoder som används under examensarbetet. Med den informationen utfördes en 
kravspecifikation som ett entresolplans koncept designas utifrån och med det slutgiltiga 
konceptet utförs det beräkningar och simulationer på för att bestämma hur mycket kraft 
entresolplanen klarar av tills den når sin nedböjningsgräns för olika bestämda mått. Genom 
den här processen så besvaras rapportens två frågeställningar. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara båda frågeställningarna så behövdes frågeställning ett besvaras först. Eftersom 

beroende på vad det slutgiltiga resultatet blev på frågeställning ett så förändrade den resultatet 

av frågeställning två.  

För att besvara fråga ett så utfördes en konceptstudie utav entresolsystemet för att uppnå ett 

slutgiltigt resultat. I denna konceptstudie så används flera olika processer inom 

produktutveckling som Brainstorming, ”design for manufacturing”, ”gut-feel” samt ”design-

test-build cycle”, för på ett effektivt sätt lösa frågeställning ett. 

För frågeställning två så utfördes en mer analyserande studie, för att undersöka hur mycket 

lastvikt entresolssystemet kan klara av i tre olika längder av z-160 balkar, 3, 4,5 och 6 meter. 

För att få den informationen användes manuella beräkningar för nedböjning samt Solidworks 

simulationer. 

2.2 Brainstorming 
Brainstorming är en teknik som används tidigt under en produktutvecklingsprocess för att 

generera flera idéer och koncept under kort tid. Brainstorming kan utföras både i grupp och 

självständigt.  

Reglerna för effektiv brainstorming är, alla idéer som genereras under brainstorming processen 

ska sparas. Generera så många idéer som möjligt, dessa idéer kan vara vad som helst fast de 

kanske är ologiska. All kritik och kommentarer är förbjudna under brainstorming processen, 

de ska istället utföras efter att brainstorming processen är klar. 

En vanlig brainstorming process så genereras de mest självklara idéer först, för att sen brukar 

idéer naturligt bli kreativare ju längre tid det går. [1, p.190] 

2.3 Design for manufacturing 
Design for manufacturing, förkortat DFM. Innebär att under designprocessen fokuserar man 

på att göra tillverkningsprocessen så billig och enkel som möjligt. Det kan innebära att designa 

en produkt för att minska tiden för tillverkning, minska antal tillverkningsprocesser, ändra till 

enklare material, planera för verktygskostnader och andra processer som kan inträffa under 

tillverkningen av en produkt. Allt för att uppnå en så optimal tillverkningsprocess som möjligt. 

[2, p.2] 
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2.4 Work Breakdown Structure (WBS) 
Ett projekt innebär flera aktiviteter och delmoment som ska lösas. En WBS är ett verktyg som 

används för att bestämma vilka av dessa delmoment som är beroende av varandra och måste 

lösas efter varandra. Några delmoment kan bara utföras samtidigt som någon annan så det är 

viktigt att se över vilka som behöver information från varandra. Ett GANTT schema är ofta ett 

komplement till WBS. [1, p.131] 

2.5 GANTT Schema 
GANTT är en vanlig organiserings/planeringsverktyg som sätter tidsblock på när aktiviteter och 

delmoment under ett projekt ska utföras och vara klara.  Aktiviteter eller delmoment under ett 

projekt kan utföras samtidigt eller efter varandra, det beror fullt på hur man planen för ett 

projekt ser ut. [3, pp.401–402]  

2.6 ”Gut-feel” 
Är en osäker sållningsmetod som utgår från kunskap mer än verklig information. ”gut-feel” är 

att man sållar bort en idé på grund av magkänsla. Denna metod kan spara tid och är den största 

anledningen till att man använder sig utav denna metod. Desto mer kunskap man har om 

problemet och andra relevanta delmoment desto säkrare blir någons ”gut-feel”, en expert är 

bättre på att sålla bort idéer med ”gut-feel” jämfört med en nybörjare, inom deras 

expertisområde. [1, pp.216–217] 

2.7 Design-test-build cycle 
Design-test-build cycle är en process som används för att undvika att tillverka vekliga protyper, 

Istället testas koncept på papper samt simulationer för att undvika prototypkostnaderna. Ett 

koncept analyseras med till exempel ett simulationsprogram och efter vad dessa analyser visar 

för information så designas konceptet om för att förbättra konceptet utifrån den nya 

informationen Koncept går igenom denna process och igenom flera iterationer tills ett 

acceptabelt koncept har designats. Konceptet går efteråt vidare till tillverkning av slutgiltig 

produkt. Genom att testa koncept med simulationsprogram och manuella beräkningar är det 

möjligt att se om ett koncept uppfyller till exempel kraven i ett projekt. [1, pp.217-218] 

2.8 Formler 

Förspänningskraft: 𝐹 = 0.73 ∗ 𝐹  

Nedböjning jämnt fördelad last, fritt upplagt: 𝑓 =  

Nedböjning punktlast, fritt upplagt: 𝑓 =  

 

[6] 
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2.9 Solidworks och FEM-analys 
Solidworks är ett ”computer aided design” (CAD) dataprogram som används för att modellera 

komponenter i 3D. I dess simulations programtillägg kan man sedan utföra kraft-, 

hållfasthetsanalyser samt flera analyser beroende på vad man söker för slags information. [5] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara rapportens två frågeställningar, så har en konceptstudie av ett entresolsystem 

bestående av Z-160 balkar genomförts. Eftersom projektet var under tidspress så har 

planeringsmetoder som WBS och GANTT utförts för att hinna besvara frågeställningarna i tid.  

För frågeställning ett utfördes en förstudie för att införskaffa relevant information som kan 

användas för att utföra en kravspecifikation. Med en kravspecifikation färdig fortsätter arbetet 

med utvecklingsprocessen. Under utvecklingsprocessen så har flera metoder använts som 

brainstorming, DFM, ”gut-feel” och design-test-build cycle för att komma fram till ett slutgiltigt 

koncept utav entresolplanen. Det slutgiltiga konceptet användes för att besvara frågeställning 

två. 

Till frågeställning två har FEM-beräkningar samt manuella matematiska beräkningar på det 

slutgiltiga konceptet utförts på specifika mått för att hitta ett samband mellan lastvikt och 

spännvidd mellan pelarna. 

3.2 Planering 
I tidigt skede så utfördes en work breakdown structure (WBS) tillsammans med ett GANTT 

schema för att planera examensarbetets delmoment och aktiviteter under hela projektet. [1, 

p.131] [3, pp.401–402] WBS och GANTT användes för att kontrollera att projektet utfördes i 

tid och inte blev försenat under projektets gång. Projektets GANTT schema med dess aktiviteter 

finns i bilaga 1. 

3.3 Förstudie 
Till förstudien så införskaffades relevant information som kan hjälpa arbetet under projektets 

gång. Den information införskaffades från samtliga källor; tillgängliga källor som fanns på 

Jönköpings högskolebiblioteks databas, internet och information från kontaktpersonen på 

BLSAB. Den informationen används för att kunna utföra en kravspecifikation som användes 

under hela projektet.  

 

3.4 Brainstorming 
Brainstorming processen användes efter att förstudien och kravspecifikationen har utförts, för 

att enkelt och snabbt få fram idéer för hur de olika komponenterna på entresolsystemet ska 

designas. [1, p.190] Eftersom det är flera delar som ingår i hela entresolsystemet så fokuserades 

brainstormingen på fästanordningarna för att behålla fokus, för att sen designa utifrån den 

komponenten samt Z-160 balkarna. Stabiliseringssystemet och golvfästet ingick också i 

brainstorming processen men var inte av högsta prioritet. 
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3.5 Konceptutveckling 
Under konceptutvecklingen utvecklas koncept och idéer från brainstormingen vidare och sållas 

ut. I början används ”Gut-feel” som sållningsmetod eftersom det sparar väldigt mycket tid. [1, 

pp.216–217] Skulle alla idéer som kommer ifrån brainstormingen testas så förloras det mycket 

tid på onödigt arbete. ”gut-feel” är dock en osäker sållningsprocess men den minskade 

arbetsmängden för nästa process avsevärt. ”Design-test-build” används för de resterande 

koncepten för att testas och analyseras. [1, pp.217–218] De kommer att sållas ut gradvis 

beroende på vad testerna och simuleringarna visar. Alla dessa tester visas inte i rapporten 

eftersom många tester är irrelevanta från det slutgiltiga konceptet. 

Under design-test-build fick koncepten mer bestämda mått och de designas enligt DFM för att 

förbättra tillverkningsprocessen för de olika komponenterna. Ett slutgiltigt koncept bestäms 

tillslut utifrån de koncepten som har gått igenom flera iterationer av design-test-build. Ett 

koncept bestäms innan konceptet är helt klar och designändringar kan uppkommer senare 

under designprocessen. När den är helt klar kontrolleras det slutgiltiga konceptet med 

kravspecifikationen för att bekräfta att konceptet uppfyller kravspecifikationen. Det slutgiltiga 

konceptet gick sen vidare och användes för att besvara frågeställning två.  

3.6 FEM och hållfasthetsberäkningar 
Simulationerna förenklas för att spara tid, eftersom simulationer beroende på dess komplexitet 

kan ta väldigt lång tid.  

Nedböjningsberäkningar utfördes för att kunna beräkna nedböjning på entresolsystemets 

balkar. Med de manuella beräkningarna på enbart balkarna kan de användas för att tolka 

resultatet på hela entresolplanet, vilket är det intressanta för att frågeställning två skulle 

besvaras och bekräfta dess trovärdighet. 

Nedböjningen för egenvikten på entresolsystemet beräknas innan lastvikter läggs till på 

beräkningarna. Lastvikter läggs till ända tills beräkningarna och simuleringarna visar att 

nedböjningen överskrider den tillåtna nedböjningen av entresolsystemet. På det sättet kan man 

få fram sambandet mellan lastvikt och spännvidd för måtten 3, 4,5 och 6 meter. 
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. 

4.1 Resultat av förstudie 
Förstudien gav en bra startpunkt för att besvara rapportens frågeställningar. En 

kravspecifikation utvecklades utifrån vad kontaktpersonen från BLSAB sa att entresolsystemet 

skulle uppfylla för krav, samt ifrån information som hade införskaffats från internet samt 

högskolebibliotekets databas. Den information lades in som som krav i kravspecifikationen. 

Kravspecifikationen var ej fullständigt under förstudien, den fortsatte att utvecklas under 

projektets gång och blev klar under konceptutvecklingsprocessen eftersom ny information 

upptäcktes. Se bilaga 2 för den fullständiga kravspecifikationen. 

Ingen tillgänglig tidigare forskning om entresolplan fanns. Endast tidigare lösningar på 

entresolplan, oftast fanns det ingen riktig relevant information om dessa entresolsystem man 

kunde endast se bilder på de flesta entresolplanen. Dessa bilder användes som inspirationskälla 

under brainstorming processen. Ingen av dessa tidigare entresolplan använder sig utav en Z-

balk utan de använde sig istället utav någon annan sorts balk. 

Under förstudien bestämdes det att själva fästanordningen på entresolsystemet är den delen 

som kommer att utsättas för mest spänning på grund av att fästanordningen måste hålla z-160 

balkarna och pelarna stadigt ihopsatta med varandra för att entresolsystemet ska vara stadigt 

och säkert att använda.  

4.2 Resultat av brainstorming 
Brainstorming utfördes vid flera tillfällen individuellt efter att förstudien var klar. Under dessa 

tillfällen så fokuserades brainstormingen på fästanordningarna som sätts fast på Z-160 

balkarna på entresolsystemet, eftersom utifrån förstudien så fastställdes det att 

kraftkoncentrationer sannolikt hamnar på dessa fästen istället för några andra delar i 

entresolsystemet. Fästanordningarna lades därför i fokus under brainstormingen för att sen 

anpassa hela entresolkoncepten utifrån fästanordningarna.  

Till brainstormingen så användes för det mesta papper och penna, men Solidworks användes 

också för simpla modeller. I figur 2 så är det några exempelbilder från brainstormingen. Den 

här processen är väldigt oförutsägbar och från brainstormingen så framkom flera idéer som 

utvecklades vidare under konceptutvecklingen. De flesta idéer som framkom under 

brainstormingen, kom dock inte längre än brainstormingen utan de sållades bort med ”gut-

feel” sållningsmetoden. 
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Figur 2 Exempelbilder från brainstorming processen 

 

4.3 Resultat av konceptutveckling 
Vid konceptutvecklingen fortsatte arbetet på koncepten som kom ifrån brainstormingen. Under 

konceptutvecklingen så sållade flera koncept bort, allt från stora idéer till små ändringar på 

koncepten. De flesta koncepten sållades bort med metoden ”gut-feel”, eftersom flera koncept 

inte uppfyllde kravspecifikationen utan att tester behövde utföras på dem. De koncepten som 

inte sållades bort med ”gut-feel” fick gå igenom ”design-test-build” metoden. Vid det här stadiet 

så hade de flesta koncepten redan sållats bort och det fanns fem fästanordningar kvar som gick 

igenom denna process, dessa koncept finns i figur 3. Dessa koncept modellerades upp i 

Solidworks, därefter gick de olika koncepten igenom flera olika iterationer utifrån information 

som uppkom under den processen. 

 

Figur 3 Olika koncept under konceptutvecklingen 

 

En del koncept sållades bort under design-test-build processen, eftersom de upptäcktes att de 

inte uppfyllde kravspecifikationen. Koncept ett fick för höga spänningskoncentrationer på 
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”fickorna” och eftersom de var huvudidén med det konceptet så skrotades det konceptet för att 

det inte gick att lösa det problemet på ett effektivt sätt. 

Koncept fyra gick igenom ännu fler iterationer innan det bestämdes att den inte fungerade. Med 

det konceptet behövde man ej ha en bottenplatta som sätts fast på en pelare som flera koncept 

hade, utan detta fäste kunde fästas direkt på både pelare och z-160 balken och därmed minska 

de delar som krävs för entresolplanet. Detta koncept skrotades eftersom det inte gick att få 

balken att överföra alla krafterna till pelaren och utan alla krafter hamnade på fästet, eftersom 

att z-160 balkarna inte kunde sitta över pelarna och utsatte därför fästet för hög spänning och 

nedböjning. Koncept fem vilket är ganska likt koncept två men eftersom koncept två visade sig 

bättre i att överföra krafter till pelaren så skrotades koncept fem för det bättre alternativet 

koncept 2. 

De slutgiltiga koncepten som bestämdes var två olika koncept, koncept två till hörnen på 

entresolplanen och koncept tre som innerfäste. Koncept två valdes främst för att vid tester i 

solidworks så var det koncept två som var det mest hållbara, stadigast, enkel att tillverka samt 

så kunde den redan uppfylla några krav i kravspecifikationen innan den var färdigdesignad. 

Koncept två krävde dock en extra del för att enkelt fästas fast på en pelare utan att använda 

svets. 

Koncept tre valdes som innerfäste istället eftersom den är enklare att tillverka än koncept två 

och så kräver den mindre material också. Den kan dock inte användas effektivt som hörnfäste, 

eftersom att det problemet aldrig löstes på ett effektivt under utvecklingsprocessen. 

De valda koncepten utvecklades vidare tillsammans med de andra delarna som ingår i 

entresolsystemet enligt ”design-test-build” och efter att ha gått igenom flera iterationer för att 

uppnå optimalt resultat av koncepten så bestämdes det tillslut att ett slutgiltigt koncept hade 

uppnåtts. I figur 4 finns det några iterationer utav koncept två 
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Figur 4 Olika iterationer utav koncept två 

4.4 Slutgiltigt koncept/Resultat av frågeställning ett 
Hur ska entresolssystemet designas för att uppfylla kravspecifikationen? 

Det slutgiltiga konceptet bestämdes utifrån vad kravspecifikationen hade för krav. Det är viktigt 
att dessa krav analyserades efteråt det slutgiltiga konceptet var klart för att om dess krav 
uppfylldes. Bilder på det slutgiltiga konceptet finns i figur 5 och ritningar för entresolplanets 
delar finns i bilaga 7. 
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Figur 5 Det slutgiltiga konceptet 

 

För att uppfylla krav ett i kravspecifikationen måste konceptet klara av dess egenvikt utan att 
den brister (620 N/mm^2 för det använda stålet) eller böjer sig mer än balkens längd dividerat 
med 400. Endast simulationer på koncepten med sex meter Z-160 balkar utfördes, eftersom 
entresolplanets egenvikt inklusive dess takplåt är som störst i denna konfiguration jämfört med 
de mindre måtten på 3 och 4,5 meter. Vilket innebär att fästena upplever som mest spänning 
när de sitter ihop med sex meter balkarna. Egenvikten för fästanordningarna, pelarna, 
korsfästet samt skruvförbanden försummades i dessa simuleringar. 

Innerfästet samt ytterfästet simulerades var för sig med krafterna som det beräknades att de 
kommer utsättas för på grund av egenvikt. Simulationerna ser ut som i figur 5. Ett innerfäste 
påverkas främst av innerbalkens egenvikt samt en del utav takplåtens egenvikt. Balken väger 
40,4 kg och den del av takplåtens egenvikt som utsätter en innerbalk beräknas bli i närheten av 
ca 1,545*6*7,79=72,2 kg. 7,79 är takplåtens vikt i kvadratmeter och 1,545*6 är takplåtens area 
som påverkar endast en innerbalk. Totalt blir den egenvikten som påverkar en innerbalk 112,6 
kg. Denna vikt omvandlad till Newton blir 1106 N och läggs till simulationen som en jämt 
fördelad kraft över hela innerbalken. 

Hörnfästet beräknades att den utsätts för en större kraft eftersom innerbalkarna sitter fast i 
ytterbalken. Den vikten som beräknades utsätta en ytterbalk, är ytterbalkens egenvikt, 
innerbalkarnas egenvikt samt takplåtens egenvikt. Eftersom bara egenvikten beräknades så 
antogs det att krafterna är jämt fördelade i detta fall eftersom entresolplanet ät utformat 

symmetriskt. 
( ∗ , ) ( ∗ , )

+ 40,4 = 241𝑘𝑔. Vikten delas i hälften eftersom den motsatta 

ytterbalken tar upp hälften av vikten, exklusive ytterbalken egenvikt.  
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 Innerfäste 6 meter Hörnfäste 6 meter 

Krafter beräknade i simulationen 1106 N 2369N 

Spänning (620 N/mm^2 max för 
det använda stålet) 

260 N/mm^2 370 N/mm^2 

 
Figur 6 Hörn- och innerfäste simulering 

 
Figur 7 Spänningen i hörn och innerfästet påverkad av entresolplanets egenvikt 

 

För att klara av krav 2 så används ingen svets alls på hela koncepten samt för att göra 
tillverkningsprocessen enkel så är koncepten designade för att enkelt kunna laserskäras samt 
bockas på plats på BLSAB. UPE-balkens mått finns som en standard och är enkel att införskaffa, 
samma sak för M10 skruvarna, muttrarna och brickorna.[8] Entresolplanet har designats för 
att använda samma sort och storlek på skruvförbanden och på det sättet blir entresolplanet 
enklare att montera upp och uppfyller därmed också krav fyra i kravspecifikationen. Eftersom 
genom att bara använda ett skruvförband så bör inte något problem uppstå under monteringen 
med att man har använt fel skruvförband i fel hål på entresolplanet. 
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Hörnfästet har designats med fyra hål på plattan där z-160 balken skruvas fast med hörnfästet 
för att kunna enkelt förlängas ytterligare utan att förändra spännvidden på entresolplanet, 
enligt figur 8. Höjden och spännvidden på entresolplanet kan enkelt ändras genom att bara 
ändra UPE-balkens och Z-160 balkarnas längd. Därmed uppfyller konceptet krav tre i 
kravspecifikationen. Krav fem uppfylls också av detta entresolplan koncept eftersom endast hål 
har designats på Z-160 balken och inga andra ändringar har utförts för att förändra balken.  

 

Figur 8 

 

Andra designval som inte specifikt har med kravspecifikationen att göra men som ändå väldigt 
viktiga för att detta entresolplan ska fungera. Som till exempel innerfästets design med dess två 
45 grader bockningsvinklar, i dess tidigare iteration så bestod det utav endast en 90 graders 
bockningsvinkel, men det ändrades till den nuvarande eftersom det blev höga 
spänningskoncentrationer på bocknings linjen på innerfästet vilket innebar att fästet skulle gå 
sönder enklare. Genom att ha två 45 grader vinklar istället fördelar den kraften mer effektivt 
över hela innerfästet enligt Solidworks. 

Takplåten som har valts är bärande plåt T70-57L-1058 från Ruukki. [7] Den valdes främst för 
dess styvhet så att entresolplanet behöver färre innerbalkar för att fungera, därmed minskas 
egenvikten på entresolplanet eftersom mindre innerbalkar används i entresolen. 

Pelaren var i tidigare iterationer en fyrkantsprofil men byttes ut för en 160x80 UPE-balk främst 
för att den det är betydligt enklare att fästa fast skruvförbanden på en UPE-balk samt för att 
undvika problemet med at skruvförbanden skulle sitta fast som i figur 9. Om Skruvförbanden 
inte hade behövts skruvas fast på detta sätt så hade en fyrkantprofil använts istället för en UPE-
balk. 
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Figur 9 representation utav skruvförbandsproblemet 

Korsfästet och golvfästet har det inte utförts simuleringar eller beräkningar på, eftersom 
knäckning inte beräknades i detta arbete så endast enkla koncept utav dessa delar har designats 
för att huvudfästet ska kunna använda sig utav ett korsfäste och golvfäste i framtiden. Dessa 
koncept finns i figur 9. 

  
 

4.5 Resultat av FEM/resultat av frågeställning två 
Vad är sambandet mellan spännvidd och lastvikt på entresolsystemet, hur mycket 

kan entresolplanet lastas med? 

Först beräknades nedböjningen på enbart en Z-160 balk. För att se hur mycket kraft balken kan 
utsättas för innan nedböjningen på Z-160 balken överskrider den tillåtna nedböjningen som är 
balkens längd dividerad med 400 enligt kravspecifikationen. Med informationen från 
beräkningen av nedböjningen på en z-160 balk kan simulationen utav entresolplanet tolkas 
enklare för att bekräfta att den informationen från simulationen är trovärdig. Simuleringar har 
en vana att bete sig konstigt, så att ha annan data att bekräfta med är nödvändigt. Hela 
entresolplanet med exakt alla delar närvarande i en simulation simulerades inte, så en 
representation av ett entresolplan simulerades för att se hur mycket entresolplanet kan lastas 
innan den överskrider nedböjningsgränsen. 

Figur 10 Golv fäste och kors fäste 
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För att en z-160 balk ska böjas sig till den tillåtna nedböjningsgränsen används två formler för 
nedböjning. Formlerna för jämt fördelad och punktlast på en fri upplagd balk användes, för att 
få ut den totala kraften som balken kan utstå när den precis når nedböjningsgränsen så 
omvandlades nedböjningsformlerna för punktlast samt jämt fördelad last för en fritt upplagd 
balk till formlerna nedan.  

Q=Totala lasten över hela entresolplanet 

F=Punklasten 

f=balkens nedböjning 

E= Balkens elasticitetmodul 

I= Balkens tröghetsmoment 

L= Balkens längd 

𝑄 =
𝑓384𝐸𝐼

5𝐿
 

𝐹 =
𝑓48𝐸𝐼

𝐿
 

Tabell 1 

Entresolplanet behöver fördela krafterna mellan de olika balkarna innan en ensam balk 
utsätts för de beräknade maximumkrafterna för en balk. 

 

 

 

Figur 10 Entresolplan simulation 

 

 3 meter 4,5 meter 6 meter 

Punktlast 8511 N 3783 N 2128 N 

Jämt fördelad last 13618 N 6052 N 3404 N 
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 3 
meter 

4,5 meter 6 meter 

Tillåten nedböjning av 
entresolplanet 

7,5 
mm 

11,25 mm 15 mm 

Kraft som tillsätts 17 000 1 1000 6000 

Egenvikt i Newton (N) 595 1191 1984 

Nedböjning som uppnås 
(mm) 

7,1 11,5 14,9 

Tabell 2: Den maximala kraften som entresolplanet klarar av. 

Genom att minska spännvidden på pelarna så klarar entresolsystemet betydligt mer kraft. Den 
här simuleringen visar bara data ifall all last hade blivit lastat i mitten utav entresolplanet och 
simulationen saknar också egenvikten på takplåten samt två ytterbalkar. De två ytterbalkarna 
försummades i simuleringen eftersom att deras nedböjning är separat från innerbalkarna och 
eftersom innerbalkarna uppnår nedböjning gränsen först hur än entresolplanet hade lastats så 
försummades dessa två ytterbalkar från simulationen. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Hur ska entresolssystemet designas för att uppfylla kravspecifikationen? 

Kravspecifikationen är den viktiga delen i frågeställningen eftersom det är den som styrde hur 
entresolkonceptet blev i slutänden. Eftersom det inte gick att få tag i några standarder för just 
entresolplan så utgick kraven på entresolplanet utifrån information utav kontaktpersonen på 
BLSAB samt information som hade införskaffats på egen hand. Det är ett medvetet val att ha 
en väldigt ospecifik kravspecifikation, det är för att den inte skulle förhindra den kreativa 
processen under projektet. 

Utifrån kravspecifikationen bestämdes det slutgiltiga konceptet. Det fanns flera koncept som 
hade utvecklats innan det slutgiltiga konceptet valdes men under processen design-test-build 
så sållades koncepten bort allt eftersom att de visade att de inte skulle lyckas att uppfylla kraven. 
Eftersom koncepten kunde sållas bort med denna process så behövde det inte en till 
sållningsmetod efter ”design-test-build”. Eftersom bara koncept två som blev det slutgiltiga 
konceptet var det enda konceptet som lyckades uppfylla kravspecifikationen efter att ha gått 
igenom flera iterationer av ”design-test-build”. 

 

5.2 Vad är sambandet mellan spännvidd och lastvikt på entresolsystemet, hur 
mycket kan entresolplanet lastas med? 
 

Eftersom att simuleringar har en tendens att ibland visa upp felaktiga data om man inte är 
noggrann i hur man har designat simulationen. Så är det viktig att kunna jämföra den data med 
beräkningar eller riktiga tester. I detta fall kunde bara beräkningar utföras eftersom det var för 
dyrt att bygga en prototyp.  

Genom att simulera entresolplanets maximala last till nedböjningsgränsen fick man ut den 
stora skillnaden i lastvikt om man ändrar spännvidden på entresolplanet. Den som vill lasta 
entresolplanet med väldigt hög vikt bör minska entresolplanets spännvidd utifrån hur mycket 
de vill lasta entresolplanet med. Det är väldigt enkelt att ändra spännvidden eftersom man 
endast behöver förkorta längden på z-balken och på så sätt kan entresolplanets lastvikt 
anpassas utifrån kunders behov. Ingen säkerhetsfaktor användes på det slutgiltiga resultatet så 
resultatet som blev är det absoluta maximum, i verkligheten bör en säkerhetsfaktor på 
nedböjning eller lastvikt användas. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Implikationer 
Eftersom det inte gick att simulera entresolplanet med alla delar närvarande så fick 
simulationerna förenklas på bästa sätt för att få ut relevant information. Simulationerna är 
därför inte hundra procent korrekta och ger därför inte exakta resultat. Det är viktigt att tillsätta 
en säkerhetsfaktor för att undvika problem med entresolplanet i verkligheten. Det bästa testet 
hade varit att bygga en prototyp och lasta den tills den böjs till den tillåtna gränsen eller brister, 
men eftersom att bygga en prototyp för testning är väldigt dyrt i detta sammanhang får dessa 
simulationer och beräkningar duga för tillfället. 

Korsfästet och golvfästet har inte utvecklats färdigt eftersom på grund av tidspress och på grund 
av att knäckning försummades i det här examensarbetet så behöver inte dessa delar användas 
i någon beräkning. I verkligheten är dessa delar dock viktiga för att stabilisera entresolplanet 
samt att överföra krafter till marken. Korsfästet och golvfästet som designades användes mest 
för att utveckla huvudfästanordningarna så att korsfästen och golvfästen kan enkelt fästas fast 
på entresolplanet i framtiden om entresolplanet utvecklas vidare i framtiden.  

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
Entresolkonceptet med sex meter spännvidd fungerar utmärkt för att människor ska kunna gå 
på det säkert och lasta mindre vikter på den. För att använda högre lastvikter så 
rekommenderas det att minska utifrån utifrån vad det är för lastviktsbehov. Hur entresolplanet 
är designat så kan man använda sig utav längre balkar på längden och kortare balkar på 
bredden, så mycket kan göras för att anpassa entresolplanet och dess lastvikt utifrån olika 
kunders behov.  

Entresolkonceptet presenterades och lämnades till BLSAB och har därmed fri användning över 
allt som examensarbetet har kommit fram med. Det slutgiltiga konceptet är endast en 
rekommendation hur ett entresolsystem bestående utav Z-160 balkar kan designas, BLSAB 
bestämmer om de vill fortsätta med att utveckla, skrota eller tillverka entresolkonceptet. Om 
det här konceptet utvecklas i framtiden så hade alla tillverkade entresolplan sett annorlunda ut 
eftersom mycket olika grejer kan tilläggas på entresolen förutom att höjd längd och bredd kan 
ändras. 

6.3 Vidare arbete eller forskning 
Detta examensarbete fokuserade mest på själva planet och dess fästanordningar på 
entresolsystemet. För vidare forskning kan entresolsystemets stabilisering system samt 
golvfästning analyseras mer än vad det här examensarbetet gjorde. Knäckningen i pelarna är 
viktig i ett entresolsystem och kan därmed också analyseras vidare. 
 

 



Referenser 

21 

Referenser 
Kapitlet ger detaljerad information, i listform, om i studien använda referenser. 

[1] Ullman, David G. The Mechanical Design Process, 4th Ed. New York: McGraw-Hill, 2010. 

[2] Poli, Corrado. Design for Manufacturing: A Structured Approach. Oxford: Butterworth-
Heinemann, 2001. 

[3] Ulrich, K. & Eppinger, S. Product design and development, 6th Ed. New York: McGraw-Hill, 
2016 

[4]”Om oss”, Blsab.se, (2018). [online]. Tillgänglig: http://www.blsab.se/sv/om-oss/ [Hämtad 
20 februari. 2018]. 

[5] “Solidworks”, solidwork.se, (2018).  [online]. Tillgänglig: http://www.solidworks.se/ 
[Hämtad 20 februari. 2018]. 

[6] Björk, Karl. Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, 7th Ed. Märsta: Karl Björks 
förlag, 2013. 

[7]”Bärande plåt T70-57L-1058” Ruukki.com, (2018). [online] Tillgänglig: 
https://www.ruukki.com/swe/b2b/produkter/b%C3%A4rande-profilerad-
pl%C3%A5t/b%C3%A4rande-profilerad-pl%C3%A5t/load-bearing-sheets-details/load-
bearing-sheet-t70-57l-1058. [Hämtad: 10 april, 2018] 

[8]”UPE balk”, begroup.com, (2018). [Online]. Tillgänglig: http://www.begroup.com/sv/BE-
Group-sverige/Produkter/Stal_ror/Sortiment/Balk/Balk_UPE/. [Hämtad: 30 april, 2018] 

 

 

 



Bilagor 

22 

Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

 

Bilaga 1 GANTT schema 

Bilaga 2 Kravspecifikation 

Bilaga 3 Data på z-160 balken 

Bilaga 4 Last tabell för 

Bilaga 5 Innerfäste simuleringar 

Bilaga 6 Ytterfäste simuleringar 

Bilaga 7 Entresolplan nedböjning simulering 

Bilaga 8 Ritningar 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Kravspecifikation för entresolsystemet 

1. Allmänna data 
1.1. 3 m ≤ l≤ 6 m. 
1.2. Entresolen får ej böjas mer än l/400 

2. Tillverkning 
2.1. Designa för enkel tillverkning 
2.2. BLSAB vill kunna tillverka icke standarddelar själva 
2.3. Svets ska undvikas på stora delar 
2.4. Antal artikelnummer ska hållas till ett minimum. 

3. Entresolsystemet ska kunna enkelt anpassas i höjd och längd. 
4. Enkel montering 
5. Z-160 profil 

5.1. Endast hål får borras på profilen  
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Bilaga 3
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Bilaga 4
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 



Bilagor 

31 

  



Bilagor 

32 

Bilaga 7 
(skala för böjningen är X15 på bilderna) 
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Bilaga 8 
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