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Abstract:

Denne rapport gennemgår Mikkel Foged
Pedersens praktikperiode ved virksomhe-
den DC-Supply A/S i Nørresundby.

DC-Supply producerer og leverer specia-
lindrettede og ombyggede containere til alt
fra beboelse til industrielle anlæg. Prak-
tikanten har i praktikperioden været til-
knyttet teknisk afdeling og har selvstæn-
digt siddet med flere større projekter samt
en række mindre opgaver. Indledningsvis
er der i starten af rapporten en beskrivelse
af virksomheden og dens arbejdsområder
efterfulgt af en gennemgang af to af prak-
tikantens større projekter.

Sidst i rapporten er der en evaluering af
praktikperioden.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale

med forfatter og virksomheden.
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Forord

Denne rapport gennemgår praktikanten Mikkel Foged Pedersens praktikforløb i perioden
9. maj til 27. oktober 2022 ved DC-Supply A/S. I praktikperioden har praktikanten sat
som en del af teknisk afdeling bestående af 5 personer med maskiningeniør-, maskinmester-
eller bygningskonstruktørbaggrund og praktikanten har arbejdet med en række forskellige
projekter og opgaver.

Rapporten vil først beskrive DC-Supply som virksomhed samt de arbejdsområder
virksomheden beskæftiger sig med og hvilke af disse praktikanten har være involveret i.
Herefter vil der beskrives nogle af de større projekter praktikanten har beskæftiget sig med.

Stor tak skal lyde til DC-Supply A/S, virksomhedsvejleder Lars Nicolajsen og resten af
teknisk afdeling for et lærerigt og udfordrende praktikforløb.

Læsevejledning:

Der vil igennem rapporten fremtræde kildehenvisninger og disse vil være samlet i
en kildeliste bagerst i rapporten. Der er i rapporten anvendt kildehenvisning efter
Harvardmetoden, så der i teksten refereres til kilden med [Efternavn, År]. Denne henvisning
fører til kildelisten, hvor bøger er angivet med forfatter, titel, udgave og forlag mens
internetsider er angivet med forfatter, titel og dato. Figurer og tabeller er nummereret
i henhold til kapitel, hvilket vil sige, at den første figur i kapitel 7 har nummer 7.1, den
anden, nummer 7.2 og så fremdeles. Forklarende tekst til figurer og tabeller findes under
de givne figurer og tabeller og figurer som fremgår uden kildehenvisning er udarbejdet af
forfatteren til netop denne rapport.

Mikkel Pedersen
Mikped19@student.aau.dk
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Nomenclature

Enheder

[g] Gram

[m] Meter

[N] Newton

[s] Second

Prefix

k Kilo

M Mega

m Milli

Symboler
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Beskrivelse af DC-Supply 1
DC-Supply (DCS) er en dansk familieejet virksomhed beliggende i Nørresundby, etableret
i 1989 med navnet "Danish Container Supply", som en del af DCS Group. DCS group
blev grundlagt i 1981 under navnet "Danish Camp Supply"og senere udvidet med
"Nordic Camp Supply"i 1985. I starten leverede firmaet primært forsyninger til militæret,
heriblandt både mad og materiel. I start nullerne fik DCS en ordre på ca. 200 containere
fra det engelske firma G3 systems, men i 2002 var G3 systems på randen af konkurs og
man valgte derfor at opkøbe firmaet for ikke at miste ordren på de 200 containere. I 2007
åbnede der sig en mulighed for udvidelse af forsyningsdelen da det amerikanske militær
manglede en brændstofsleverandør i Afghanistan. På dette tidspunkt havde DCS allerede
lagerfaciliteter i Kabul, så man valgte at etablere NCS Fuel hvis hovedforetagende var
brændstof distribution. Nu var der altså ansat op mod 800 fordelt i de forskellige dele af
virksomheden. Men i 2009 valgte familien at frasælge al aktivitet indenfor forsyning og
brændstof og tilbage var nu kun Danish Container Supply som i 2011 ændrede navn til
DC-Supply.

DCS har altså arbejdet med at designe, konstruere og levere specialcontainerløsninger siden
1989. Kunderne er fra hele verden både civile og militære. Opgaverne gennem tiden har
været mangfoldige, her kan f.eks. nævnes det 11 meter høje udspringstårn, som kan ses
på figur 1.1. Udspringstårnet er opbygget af 3 stablede 40 fods high cube containere og
det var et krav fra kunden at det på sigt skulle kunne bygges op til 27 meter i højden.
I forbindelse med tårnet blev der også konstrueret tilhørende omklædning og toilet i 20
fods containere. En opgave der umiddelbart kan synes nem bliver hurtigt kompliceret af at
containerne skal forskydes i hvert lag samtidig med, at der skal være mulighed for udvidelse
i højden, hvorfor der måtte specialfremstilles en kraftig stålkonstruktion samt et stærkt
fundament til at fastspænde hele opstillingen.

Figur 1.1 Udspringstårn og omklædning til Halsskov færgehavn [DC-Supply, 2017]
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Mikkel Pedersen 1. Beskrivelse af DC-Supply

1.1 Organisation

Firmaet har i dag omkring 30 fastansatte samt en række vikarer fordelt i teknisk afdeling,
salgsafdeling og produktionen. Heraf sidder 13 i kontordelen, det vil sige teknisk afdeling
og salgsafdeling og de resterende er så fordelt i produktionen. På figur 1.2 ses et digram
over firmaets opbygning. Praktikanten har været tilknyttet teknisk afdeling og har haft
den tekniske chef som virksomhedsvejleder.

DCS har eget smede- og tømmerværksted og kan derfor selv internt klar de fleste
ombygninger. Laserskæring og buk laves pt. ved underleverandør og i perioder hvor
produktionen har meget travlt svejses enkelte dele også ved underleverandøren.

Adm. Direktør

Teknisk chef Salgchef

Værkfører

TømreSmede

Salgs afdelingTeknisk afdeling

Økonomichef 

Bestyrelsen

Produktion Salg UdlejningProjektledere

Figur 1.2 Diagram over opbygningen af DC-Supply

- Salgsafdeling er bindeledet mellem kunden og teknisk afdeling og er dem som en
eventuel køber først kommer i kontakt med. Yderligere er det normalt også dem,
som tager til messer og lignende for at promovere firmaet.

- Teknisk afdeling består af 5 projektledere der hver især følger og leder et projekt helt
fra forespørgslen fra en kunde gennem salgsafdeling, indkøb af materialer, færdigt
produkt til at det til sidst kan leveres. Har produktionen spørgsmål til konstruktionen
går de direkte til den projektleder der er koblet på projektet. Yderligere er det også
projektlederen der skal sørge for at produktet lever op til kundens forventninger
inden den leveres til kunden.

- Produktionen står udelukkende for at producere emnerne for projektlederne. Til
produktionen er der tilkoblet en værkfører der står for den daglige ledelse og er
bindeledet mellem produktionen og teknisk afdeling.
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1.2. Opbygning af projekter Aalborg University

1.2 Opbygning af projekter

Alle projekter i teknisk afdeling tegnes omkring samme generelle opbygning. I et projekt
er der fem niveauer der bygger på hindanden i den rækkefølge som er beskrevet nedenfor.

100 - Smedetegningen er det første niveau i opbygningen, her laves konstruktive
ændringer af containeren.

200 - tømrertegningen er andet niveau hvor der bygges videre på forrige tegning og her
indtegnes al indre og ydre opbygning samt inventar.

300 - el-tegningen hvor der indtegnes alt det elektrikeren skal installere.
400 - vvs-tegningen hvor der indtegnes alt det vvs’eren skal installere.
00 - samlingstegningen der er den endelige tegning med beskrivende tekst af opbyg-

ningen. Dette er tegning som sendes til kunden sammen med tilbuddet.

1.3 Praktikantens arbejdsområder og opgaver

Praktikantperioden er som sagt foregået i virksomhedens tekniske afdeling, hvilket har
gjort det muligt at tage del i en række forskellige arbejdsområder. I listen nedenfor ses
nogle af de områder praktikanten har været involveret i.

• CAD-tegning og FEA
• Udarbejdning af arbejdstegninger
• Materiale- og konstruktive valg ifht. bygningsreglementet herunder bl.a. inddeling i

brand- og konstruktionsklasser
• Kontakt og tilbudsindhentning ved underleverandører
• Kostprisberegninger for projekter
• Gennemgang og kontrol af færdige konstruktioner

I løbet af praktikperioden har praktikanten arbejdet med en række forskellige opgaver af
forskellige størrelser og nogle disse er kort beskrevet i dagbogen praktikanten har ført i
praktikperioden. Denne kan ses i bilag A. Herunder vil der være en kort gennemgang af
nogle udvalgte opgaver praktikanten har arbejdet med. I kapitel 2 og 3 vil der yderligt
være en detaljeret beskrivelse af to af de større projekter
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Mikkel Pedersen 1. Beskrivelse af DC-Supply

1.3.1 Reolsystem

Dette var det første projekt praktikanten arbejdede med. Projektet tog udgangspunkt i et
eksisterende produkt, som DCS har leveret mange af til en kunde. Formålet med projektet
var at opdatere designet og forsøge at konstruere det så kostprisen kunne formindskes.
Da kunden har mange containere af samme opbygning, var et af de vigtigste krav, at det
umiddelbare design samt dimensionerne forblev uændrede.

Problemet blev løst ved at lave et design med laserskåret firkantprofiler og tab/slot sam-
linger. Dette betød, at al forarbejdning af materialet kunne laves ved en underleverandør
og derved spare dyre timer ved smedene. Yderligere blev designet forsimplet så henholdvis
endeprofiler og tværstivere/knægteholdere var identiske og derved formindskede antallet
af forskellige komponenter.

Det endelige design af reolen ses på figur 1.3.

Figur 1.3 Endelige redesign af reolsystemet
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1.3. Praktikantens arbejdsområder og opgaver Aalborg University

1.3.2 Sol- og vindenergi

Da flere og flere af DCS’s kunder efterspørger løsninger med brug af solcellesystemer, var
det oplagt at praktikanten kunne undersøge mulighederne, udfordringerne og udbyttet af
sådanne systemer.

For at gøre problemet mere overskueligt blev der udarbejdet et Excel dokument der
kunne samle al den nødvendige data samt beregne bl.a. forbrug, gennemsnitligt output og
hjemtjeningsperiode. Dokumentet tager udgangpunkt i data fra en international datakilde
for sol- og vindenergi, hvilket gør det relativt simpelt at ændre placeringen af systemet.
Dette er især en fordel, da DCS har mange internationale kunder. Desværre vist det sig
hurtigt at brugen af solcellepaneler har sine begrænsninger i danmark, især om vinteren.
På figur 1.4 ses et udsnit af dokumentet

Figur 1.4 Udsnit at energiberegnings dokumentet

1.3.3 Opholdscontainer m. toilet

En kunde ønskede at få lavet en opholdscontainer, hvor der skulle være et toiletrum
med al indhold og et opholdsrum med køleskabe og eludtag. Yderligere ønskede kunden
også, at der blev installeret et solcellesystem på taget med tilhørende batteripakke.
Dette skulle dimensioneres til, at kunne holde køleskabene kørende udenfor de normale
arbejdstimer. Praktikanten tegnede hele opbygningen fra bunden og solcellesystemet
blev dimensioneret ved hjælp af det tidligere beskrevne dokument. På figur 1.5 ses et
snit af opholdscontaineren. Dette projekt er et eksempel på et projekt som DCS har
mange af. Opbygningen starter i en standard skibscontainer og ender som en fuldt
opbygget opholdscontainer. Hele ombygningen, undtagen malingen, kan laves i DCS’s
produktionshal.

Figur 1.5 Udsnit af opholdscontaineren
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Platform til 20 fods
container 2

2.1 Projekt beskrivelse

Kunden ønsker at få lavet en platform til at stille på 20 fods container. På platformen
skal der påmonteres udstyr og den skal derfor dimensioneres efter dette, både vægt- og
vindmæssigt. På platformen skal der monteres en Danstoker Deaerator og kunden har
oplyst målene for placeringen samt en på vægt 10880 kg. Yderligere skal der monteres en
Axces lyddæmper der er opgivet til at veje 345 kg og denne skal der også designes et stativ
til. Desuden skal kunden også kunne føre rør op igennem forskellige punkter i rammen, så
disse gennemføringer skal medtænkes.

2.2 Kravspecifikation

Kundens krav til platformen

• Styrkeberegninger/dimensionering på baggrund af oplyste vægt og vindlaster
• Platformen skal kunne holde til at blive flyttet ved fuld last
• Gelænder der opfylder gældende standarder
• Lejder med ryggitter tilpasset til endelige højde af platform, som skal overholde regler

omkring luge ved åbninger
• Gulvriste i sektioner der muliggør let afmontering

2.3 Design

Ramme:

Først designes den væsentligste del af platformen, nemlig selve rammen. Til denne er der
nogle overordnede krav i form af afstanden mellem hjørneklodserne, hvilket beskrives i
standarden DS/ISO 668 [2020]. Yderligere skal følgende medtænkes i designprocessen.

• Placering af rørgennemføringer
• Støtteflader til gulv
• Montering af gelænder

11



Mikkel Pedersen 2. Platform til 20 fods container

Designet af rammen var igennem en del versioner, hvoraf de væsentligste gennemgås
nedenfor.

Ramme 1.0

Den første version, som ses på figur 2.1, fastlagde de bestemmende dimensioner og
fungerede som et udgangspunkt for følgende versioner. De umiddelbare tanker bag
designvalgene gennemgås herunder.

Figur 2.1 Første version af rammen

De ydre rammeprofiler er USP 200 profiler og fungerer også som fodplader, hvorved der
spares lidt materiale ved gelænderdesignet. Dette resulterer dog i, at der vil være et
trin ved lejderen samt en forhøjning ved tværvangerne der skal bære deaeratoren. Disse
niveauforskelle vil ikke være et problem i forbindelse med Arbejdstilsynets krav, da de
let kan afmærkes. Tværvangerne er også USP 200 profiler mens tværstiverene er USP 100
profiler som senere også bliver udnyttet til at understøtte platformens gulv. Alle profilerne
er lavet i S355j2 stål og har altså en flydespænding på mindst 355MPa.

Ved simuleringerne ses der på dette tidspunkt udelukkende på lasten fra deaeratoren i form
af den fordelte vægt. Dette skyldes, at denne klart er den dominerende kraftpåvirkning og
at det vurderes, at de andre kan ses bort fra ved den umiddelbare dimensionering af
rammen, men dette tjekkes senere i processen.

Resultatet af simuleringerne ses på figur 2.2 og viser desværre at det første design ikke
er tilstrækkeligt stærkt, da spændingen overstiger flydespændingen flere steder. Det ses
at de bærende tværvangere vil deformere permanent og desuden vil de langsgående
rammeprofiler deformere permanent, som dog primært skyldes det vrid, som udbøjningen
af tværvangerne introducerer.

Figur 2.2 Resultat af simulering af ramme 1.0 med vægten af deaeratoren pålagt
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2.3. Design Aalborg University

Ramme 1.1

Konstruktionen gøres ved version 2 stærkere ved at ændre de ydre rammeprofiler til UPN
200 profiler, som har en større godstykkelse men er smallere i bredden. Dette resulterer
i, som kan ses i Maskin Ståbien [Krex, 2002, s. 301-302], at inertimomentet går fra
Iy = 18.8× 106mm4 til Iy = 19.1× 106mm4

Derudover udnyttes det, at der skal indsættes noget til at understøtte gulvet på tværs af
rammen. Til dette anvendes 75x50x6mm vinkeljern, som svejses langs siden af de bærende
tværvanger, hvilket resulterer i stigning i inertimomentet fra Iz = 1.87 × 106mm4 for
tværsnittet på figur 2.3 til Iz = 7.24× 106mm4 for tværsnittet på figur 2.4.

Figur 2.3 Tværsnit af tværvangen på
ramme 1.0

Figur 2.4 Tværsnit af tværvangen på
ramme 1.1

Resultatet af simuleringen af ramme 1.1 ses på figur 2.5 og det ses, at tværvangerne nu
er stærke nok med en sikkerhedsfaktor på ca. 2,5. Dog ses det også, at der i midten af
den langsgående rammeprofil stadig er en maks spænding på ca. 265MPa, hvilket er under
flydespændingen, men højere end ønsket da det svarer til en sikkerhedsfaktor på ca. 1,3.
Yderligere ses det, at enderne overstiger flydespændingen hvilket absolut ikke er tilladt.

Figur 2.5 Resultat af første simulering af ramme 1.1 med vægten af deaeratoren pålagt

Den letteste måde at løse begge disse problemer vil være at indsætte en understøtning i
form af en klods under midten af den langsgående rammeprofil. Dette vil resultere i, at
spændingen i midten af profilet sænkes til ca. 170MPa hvilket svarer til en sikkerhedsfaktor
på ca. 2. samt en spænding på ca. 160MPa ved hjørneklodsen

Dette vil, ved en klods der passer præcis mellem containeren og rammen, resultere i en
kraftpåvirkning på ca. 48 kN svarende til ca. 4.9 t, altså knap halvdelen af tankens vægt,
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Mikkel Pedersen 2. Platform til 20 fods container

hvilket ikke vurderes til at være et problem, så længe klodsen har en tilpas længde. Men da
kunden har et krav om at skulle kunne løfte rammen ved fuld belastning, laves der i stedet
en forstærkning af enderne i 8 mm pladestål. Simuleringen af rammen med forstærkninger
i enderne ses på figur 2.6.

Figur 2.6 Resultat af anden simulering af ramme 1.1 med forstærkning og vægt af deaeratoren
pålagt

Resultatet viser, at spændingen i midten af det langsgående rammeprofil nu er ca. 200MPa

hvilket giver en sikkerhedsfaktor på ca. 1.8 som er mere acceptabel end den tidligere
på 1.3. Den maksimale spænding ved hjørneklodsen falder til 230MPa, hvilket giver
en sikkerhedsfaktor på ca. 1.5 Ønskes der en lavere spænding når rammen er i brug,
kan der med fordel bruges den før beskrevne løsning med en klods, udover de indsatte
forstærkninger.

Ramme 1.2

Designet af ramme 1.1 med gelænder 1.1 blev ved et designmøde gennemgået for kunden,
desværre var kunden ikke glad for løsningen, der forsagede niveauforskellene og ønskede
i stedet et plant gulv. Derudover ønsker kunden også, at der anvendes en 5/7mm alu
dørkplader i stedet for gitterriste som gulv. Grundet dette ønske skal designet af rammen
ændres så gulvet er plant med oversiden af rammen. Som en start kan de vinkeljern,
som set på figur 2.7, roteres og flyttes op, så dørkpladerne kan hvile på dem. Men det
ses, at inertimomentet vil falde betydeligt hvis vinkelprofilerne flyttes op. For at undgå
dette anvendes der UPN 100 profiler i stedet, dette resultere i et inertimoment på ca.
Iz = 7.5× 106mm4, altså en smule højere end løsningen i V1.1 og må altså resultere i en
smule mindre nedbøjning.

Figur 2.7 Tværsnit af tværvangen på
ramme 1.2 med vinkelprofil

Figur 2.8 Tværsnit af tværvangen på
ramme 1.2 med UPN 100 profil
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Kunden gjorde også opmærksom på en overset rørgennemføring under deaeratoren, som
ved ramme 1.1 blev blokeret af tværstiveren mellem de to bæringer. Dette løses ved at
indsætte en langsgående tværstiver og fjerne delen under tanken.

Styrkemæssigt forventes det ikke at spændingerne i rammen ændrer sig væsentligt ifht.
V1.1. Dette konkluderes med resultatet af simulationen set på figur 2.9

Figur 2.9 Resultat simulering af ramme 1.2 med vægt af deaeratoren pålagt

Selve rammen til platformen er nu færdig dimensioneret og der fortsættes nu til design af
gelænderet.

Gelænder:

Ved en faldhøjde over 500 mm er der en række gældende regler angående forskellige mål
på et gelænder og tilhørende fodspark [DS/EN ISO 14122-3, 2016, s. 9-10]. Yderligere skal
følgende medtænkes i designprocessen.

• Stativ til lyddæmperen kan evt. indbygges
• Kunden ønsker at gelænderet skal være svejst.
• Kunden ønsker ikke gelænder bag dearatoren.

Ifølge standarden skal gelænderet have en højde på mindst 1100mm, yderligt skal skal der
være en håndliste med en maks højde på 1100mm. Udover håndliste skal gelænderet have
mindst en knæliste samt en fodplade på mindst 100mm, afstanden mellem knælisten og
henholdsvis håndlisten og fodpladen må maks være 500mm

Gelænder 1.1

For at lette designprocessen tegnes hele gelænderkonstruktionen i en 3D sketch i
Solidworks, hvorefter "Structual Member"værktøjet kan anvendes til at vælge samt
indsætte profiler langs sketch lines. Det smarte ved denne metode er, at tilpasningen
af enkelte dimensioner og profil valg er meget let. Laves konstruktionens komponenter
i separate parts, ville man skal skulle ændre på hver enkelt part ved en designopdatering.
Yderligt kan Solidworks ved brug af dette værktøj automatisk lave en cut list til
konstruktionen, hvilket kan spare en del forberedelsestid.
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Det første gelænderdesign der blev designet til ramme 1.1 ses på figur 2.10. På figuren ses
en 3D sketch med de bestemmende dimensioner på baggrund af de beskrevne regler.

Figur 2.10 3D sketch af gelænder til ramme 1.1

På figur 2.11 ses gelænder 1.1 med 50x50x4mm firkant profiler indsat langs sketch linjerne.

Figur 2.11 Gelænder design til ramme 1.1
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Gelænder 1.2

Grundet kundens ønskede ændringer, som forklaret i ramme 1.2 afsnittet, skal gelænderet
tilpasses den endelige ramme. Derfor skal der indsættes en fodliste langs bunden af
gelænderet. Til dette anvendes 100x8mm fladstål

Figur 2.12 Gelænder design til endeligt ramme design

Det vælges at indbygge en del af stativet til lyddæmperen i gelænderet, hvilket beskrives
mere detaljeret senere. på figur 2.13 ses det endelige gelænder design, med de nødvendige
hånd-, knæ- og fodlister og deres indbyrdes afstande. Den lille åbning er til lejderen, som
er det næste der designes.

Figur 2.13 Gelænder design til endeligt ramme design med lyddæmper stativ
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Lejder

Lejderen til platformen tager udgangspunkt i en tidligere designet lejder med tilhørende
ryggitter. De eneste ændringer der var nødvendige var at ændre højden og antallet af
trin samt at designe et nyt beslag til at fastgøre den til bundvangen på containerne.
Tidligere har der i bunden af lejderen været et gevind til at indsætte højdejusterbare
ben, men kunden ønsker i dette tilfælde, at lejderen skal kunne fastgøres til containeren.
Det designede beslag ses på figur 2.14.

Figur 2.14 Nederste beslag til lejderen

Ifølge de førnævnte standarder skal der også være en fjederlukkende låge i forbindelse med
lejderen. Denne ses på figur 2.15 og designes i samme 40x40x3,2mm som resten af lejderen
er tegnet i.

Figur 2.15 Låge med fjederhængsler til lejderen
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Gulv og diverse

Kunden ønskede fra starten et gulv lavet af gitterriste, men ønskede senere i processen at
ændre dette til alu dørk. For at kunne anvende dørkpladerne skal der indsættes ekstra
understøtninger for at sikre, at de ikke deformerer for meget, hvilket gøres i form af
vinkelprofiler.

Der er som beskrevet i gelænderafsnittet blevet indsat en del af lyddæmper stativet. Det
resterende af stativet består af yderligere to firkantprofiler og en bukket plade. Denne plade
ses på figur 2.16

Figur 2.16 Monteringsplade til lyddæmper, før og efter buk

Da designet af platformen var færdigt, ønskede kunden, at der også blev designet
beslag/stativer til nogle af de rør, der skulle føres mellem deaeratoren og lyddæmperen.
De to støtter på figur 2.17 og 2.18 blev designet passende til kundens mål.

Figur 2.17 Svejst rørstøtte Figur 2.18 Bukket rørstøtte

Den svejste er konstrueret af to stykker 50x50x4mm stålprofil, en lang lodret og en kort
afstiver svejst på siden. I bunden af profilerne påsvejses der, som vist på figur 2.19,
monteringsplader med monteringshuller der muliggør let af- og påmontering. Den lodrette
skal boltes til en tværstiver, mens den vinklede del boltes direkte til rammeprofilet. Den
bukkede rørstøtte laves af samme 8mm stålplade som toppen af lyddæmperstativet. På
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monteringsfalden påsvejses et stykke Unistrut, som vist på figur 2.20, hvilket gør det let
for kunden selv at tilpasse placeringen af rørene. Udskæring og buk af plader samt skæring
af profiler skal laves af underleverandør og svejses i produktionen.

Figur 2.19 Monteringsplader til den svej-
ste rørstøtte

Figur 2.20 Unistrut på den bukkede rør-
støtte

Grundet placeringen af rørene kræves det for den svejste rørstøtte at der indsættes
en ekstra tværstiver på rammen, mens den bukkede rørstøtte kan monteres direkte på
den eksisterende langsgående tværstiver. Desuden indsættes der også en tværstiver til
lyddæmperstativet. De ekstra tværstivere ses på figur 2.21.

Figur 2.21 Platformen med tværstiver til rørstøtten og lyddæmperstativet
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2.4 Endelig platform

De beskrevne dele samles til den endelige platform og ses på figur 2.22. På figuren ses de
dele som DCS skal levere, alt andet skal kunden selv sørge for

Figur 2.22 Rendering af den samlede platform

Den endelige samling af platformen placeret på en container med deaerator og lyddæmper
monteret ses på figur 2.23.

Figur 2.23 Rendering af den samlede platform monteret på container
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2.5 Teknisk dokumentation

Kunden ønsker som tidligere beskrevet styrkeberegninger/dimensionering på baggrund
af de oplyste vægte og vindlaster. Når rammen leveres ønsker kunden yderligere, at
der udarbejdes en teknisk rapport, som beskriver resultaterne fra simulationerne samt
begrundelserne for valgene truffet i designprocessen. Denne rapport er ikke blevet færdig
udarbejdet da kunden som beskrevet nedenfor sprang fra opgaven.

2.6 Konklusion

Målet for dette projekt var at designe og dimensionere en platform til en 20 fods container.
Platformen skulle dimensioneres i forhold til de laster som kunden selv har oplyst. Udover
dimensioneringen skulle der også designes et gelænder og en tilhørende lejder, disse skulle
designes efter de gældende standarder og reglementer. Det vurderes at projektets mål er
opnået.

Desværre synes kunden af denne løsning blev for dyr og ønskede i stedet at købe en brugt
container ramme, for så at montere et gelænder og lejder som det designede. Hvilket ikke
er optimalt, blandt andet fordi en normal 20 fods platform er godkendt til ca. 28 tons
jævnt fordelt, hvilket ikke er tilfældet her, da vægten er fordelt på et relativt lille areal.
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Byttebox 3
3.1 Projekt beskrivelse

Kunden ønsker at få designet og konstrueret 3 ombyggede mobile containerenheder, hvor
borgere vil kunne indlevere og afhente brugte ting og sager, en såkaldt "byttebox". Hvis
forsøget med de første tre enheder går som ønsket, ønsker kunden muligheden for at indkøbe
yderligt op til 5 enheder. Kunden har inviteret DCS til at deltage i tilbudsrunde til det
beskrevne projekt. Der bliver indhentet tilbud fra tre forskellige leverandører.

Kundens krav til opbygningen beskrives nedenfor og kundens forudbestemte mål beskrives
i designafsnittet.

3.2 Kravspecifikation

Kundens krav til konstruktionen

• Designet skal opbygges i og omkring en 8 fods container
• Siderne af containeren skal skæres ud, så det er muligt at gå igennem
• Der skal opbygges en langsgående skillevæg med tilhørende gavl. Skillevæggen skal

let kunne flyttes til forskellige positioner i containeren
• De resterende ydervægge samt gavlene af skillevæggen skal beklædes med træ i fuld

bredde
• På begge sider af skillevæggen skal der monteres 4 højdejusterbare hylder
• På taget skal skal der være et sedumtag er har en vandmættet vægt på ca. 50 kg/m2

• Regnvand fra taget skal ledes væk fra åbningerne
• Udhæng og skilte skal være fastgjort til taget og skiltene skal laserskæres
• Containeren skal males i farven dyb sort (RAL 9005)

Kundens krav til materialer

• Designet skal opbygges omkring nye eller pæne brugte skibscontainer
• Taget skal forstærkes tilstrækkeligt til at kunne holde et sedumtag
• Indvendig opbygning og beklædning skal udføres i 12-16 mm vandfast krydsfiner
• Udvendig beklædning skal udføres i genbrugstræ
• Udhæng og skilte skal udføres i 5mm ubehandlet corten stål

Udover de beskrevne krav ønsker kunden også at der designes tilhørende ramper, men disse
vil være en option.
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3.3 Design

Udskæringer på containerne:

Kundens beskrevne ønsker og de vedlagte skitser modsiger hinanden. Ifølge kunden skal
containerdørene afmonteres, men skal man følge skitserne er det i stedet siderne der skal
fjernes. Der er altså taget fejl af længde og bredde. For så vidt muligt at ramme kundens
ønsker på de vedlagte tegninger, vælges der at skære siderne af containeren. Containeren
uden sider ses på figur 3.1.

Figur 3.1 Container med siderne fjernet.

Forstærkning:

For at sikre at taget kan holde til sedumtaget indsættes der forstærkning i taget i form af
40x40x4mm firkantprofiler. For at sikre at konstruktionen er dimensioneret styrkemæssigt
korrekt, laves der en simulering af containeren. Simuleringen er beskrevet i bilag B, som
viser, at containeren uden problemer kan holde til den pålagte belastning.

Vinkelret under firkantprofilerne svejses to P1000 Unistrut profiler der senere anvendes til
at montere skillevæggen på. De indsatte firkant- og Unistrut profiler ses på figur 3.2.

Figur 3.2 Loftet af containeren med i svejst forstærkning og Unistrut profiler.

Skilte og udhæng:

Kunden ønsker at der skal monteres skilte på alle sider, samt udhæng over åbningerne.
Både skilte og udhæng skal laves i 5mm cortenstål og teksten på skiltene skal laserskæres
direkte i pladen. Kunden ønsker enten boltet eller svejset montering, hvor der i dette
tilfælde vurderes, at en boltløsning vil være optimal. Det endelige design af hhv. skilte og
udhæng ses på figur 3.3 og figur 3.4.
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Figur 3.3 Design af skilte Figur 3.4 Design af udhæng

For at kunne montere skilte og udhæng skal der laves beslag på taget, der muliggør at
bolte dem fast. Dette laves af 60x3mm fladstål med huller til bolte. Ved åbningerne skal
fladstålet være i fuld bredde, for at opfylde kundens ønske om at lede regnvandet væk. I
for- og bagende svejses tre stykker fladstål på med en længde på 100mm. På figur 3.5 ses
placeringen af fladstålsbeslagene.

Figur 3.5 Taget af containeren med i beslag af fladstål.

Skillevæg:

Da skillevæggen skal kunne flyttes let, må den ikke være særlig tung. Derfor designes den
omkring et simpelt lægteskelet, som ses på figur 3.6.

Figur 3.6 Lægteskelettet til skillevæggen

For at opnå den ønskede fleksibilitet af hyldernes og skillevæggens placering, anvendes
der et simpelt Unistrut system, hvor der på væggen monteres P4000T skinner og
hyldeknægtene vil så være P2663T profilbæringer, mens skillevæggen kan monteres i loftet
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med vinkelbeslag. Som beklædning på skillevæggen samt selve hylderne anvendes 12mm

støbeplader. Ligeledes anvendes der støbeplade til gavlene, her dog med en tykkelse på
16mm. På figur 3.7 ses det endelige design af skillevæggen.

Figur 3.7 komplet skillevæg med hylder.

Skillevæggen er simuleret, med kundens specificerede 200 kg maks belastning fordelt på
alle hylderne. Som det ses på resultatet på figur 3.8, er væggen styrkemæssigt rigeligt
overdimensioneret.

Figur 3.8 Resultatet af skillevæggen med 200 kg fordelt på hylderne.
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For at kunne flytte væggen anvendes der som beskrevet vinkelbeslag mellem skillevæggen
og profilerne i toppen af containeren. Yderligere indsættes der vinkelbeslag i bunden af
væggen, som der så kan bruges til at styre bunden ved hjælp af skruer. Henholdsvis det
øverste og nederste beslag ses på figur 3.9 og 3.10.

Figur 3.9 Vinkelbeslaget i toppen af væg-
gen

Figur 3.10 Vinkelbeslaget i bunden af
væggen

Beklædning:

Da kunden som beskrevet i kravspecifikation ønsker genbrugstræ, skal der findes en
leverandør af dette. I forbindelse med dette har DCS begyndt et samarbejde med firmaet
Råt&Godt i Aalborg, som specialiserer sig i genbrugsmaterialer. Samarbejdet har fordele
for begge parter, da DCS i stigende grad har kunder, der efterspørger muligheder for brugen
af genbrugsmaterialer. Ligeledes har DCS en større mængde stål, der tidligere bare er set
som spild, men som Råt&Godt ser stort potentiale i.

Råt&Godt vil altså skulle levere træet til beklædningen. Træet vil være i ca. samme bredde
men i forskellige længder. Den umiddelbare opbygning af beklædningen ses på figur 3.11

Figur 3.11 Beklædning af sider og skillevægsgavlene
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Ramper:

Kunden ønsker en option på tilhørende ramper. Kravene til ramperne er, at de maks må
være 600mm lange, skal kunne holde til en elektrisk kørestol samt let kunne vippes op eller
afmonteres ved transport. På kundens egne tegninger er der tegnet to separate ramper
på en side, det vurderes til at være dårlig ide, da skillevæggen jo er flytbar, så i stedet
designes der en rampe i fuld bredde af åbningen. Da rampen skal være skridsikker laves den
af 5/7mm aludørk plade. For at holde designet så simpelt som muligt, vælges der at lave
et aftageligt design, hvor rampen kan fastgøres med bolte. Det endelige design af rampen
ses på figur 3.12.

Figur 3.12 Billede af rampen bukket af 5/7mm aludørk

For at sikre at rampen kan holde til at en elektrisk kørestol, samt undgå for stor udbøjning,
indsættes der to forstærkninger under bunden af rampen. Forstærkningen ses på figur 3.13

Figur 3.13 Forstærkning til rampen

Rampen er designet efter kundens ønske med en længde på 600mm, men der bør nævnes
at dette resulterer i en meget stejl rampe på ca. 15.5◦, hvilket er væsentligt større end den
maksimale vinkel ved bygninger på ca. 2.9◦ som beskrevet i Bygningsreglementet [2018,
§56]. Dette pointeres ved fremsendelse af tilbud, så kunden er opmærksom på dette.
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3.4 Endelig design

De beskrevne dele samles nu i den endelige konstruktion og der indsættes et sedumtag,
der er tilpasset til taget.

Figur 3.14 Rendering af bytteboxen med snit

3.5 Teknisk dokumentation

I forbindelse med tilbudsrunden ønskede kunden at der blev udarbejdet et dokument med
den tekniske dokumentation, indeholdende redegørelse for indplacering i konstruktionsklas-
se 1 og brandklasse 1, samt tilhørende statikberegninger iht. bygningsreglementet. Dette
dokument kan ses i bilag B

3.6 Konklusion

Målet ved dette projekt var at designe en containerløsning med udgangspunkt i kundens
oplyste mål. Dette vurderes at være opfyldt med kun få undtagelser, hvor det vurderes,
at de foreslåede løsninger er bedre end kundens krav. Dette ses også på kundens
tilbagemelding ved slutningen af tilbudsrunden.

Kunden gav designet af den leverede løsning 10/10 point, som ifølge deres pointsystem er
et "Fremragende tilbud som bedst muligt opfylder kriteriet med ingen eller få uvæsentlige
undtagelser". Desuden uddybede de også med: "Fyldestgørende beskrivelse af udførelse af
skillevægge, udhæng, topskilt og ramper. Især den brede enkeltrampe er godt tænkt, når
man skal flytte skillevæggen."samt: "Forstærket tag understreger den robuste konstruktion.
Genbrugt træ i ens bredder og dybde giver et roligt indtryk".
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Evaluering af praktikken 4
Formålet med praktikopholdet var for praktikanten at få et indblik i, hvordan det er at
være ingeniør i erhvervslivet og hvordan det adskiller sig fra at være ingeniør studerende
på universitet. Denne periode har også hjulpet praktikanten til at blive mere parat til
at skulle arbejde som ingeniør når studiet er færdigt. I følgende kapitel vil praktikantens
tanker og holdninger til praktikperioden gennemgås

4.1 Praktikforløb hos DC-Supply

Praktikanten er den eneste praktikant, som virksomheden har haft de sidste 15 år, hvorfor
forløbet har været nyt for begge parter. Forløbet frem til opstart gik gnidningsfrit, selvom
der var en smule tidspres grundet frafald af anden virksomhed kort inden tiltænkt opstart.
Der gik knap halvanden uge fra første møde til opstart af praktikken, hvilket betød,
at praktikanten kun startede en uge senere end universitetets tiltænkte startsdato. Da
startdatoen blev rykket en uge, måtte sidste dag også rykkes en uge, hvilket heldigvis ikke
var et problem, hverken fra universitets eller virksomhedens side.

Det daglige arbejde er foregået i teknisk afdeling, som sidder i pæne nyopførte og rumlige
lokaler, selvfølgelig konstrueret af 4 sammenbyggede 20 fods containere fra egen produktion.
Dagligdagen i virksomheden er uformel og man føler, at der plads til alle på tværs af de
forskellige afdelinger.

Praktikanten blev helt fra start sat ind i virksomhedens filsystem og hvordan det
integreres med f.eks. SolidWorks. Yderligere har det også vist nogle af de udfordringer og
begrænsninger som et simpelt server lagersystem har, når f.eks. flere brugere skal anvende
de samme filer. Selve brugen af SolidWorks overraskede på nogle punkter praktikanten, især
fordi der var mange tilfælde, hvor det kunne bruges meget mere effektivt. Et eksempel på
dette kunne være brugen af "configurations"der muliggør flere konfigurationer af samme
part eller assembly. Samt "weldment tool"og "3D sketches", som tilsammen er to ufatteligt
stærke værktøjer, hvilket bl.a. ses i projekt 1.

Den tekniske afdeling består af i alt fem medarbejdere, henholdsvis to maskiningeniører,
en bygningskonstruktør, en maskinmester og en uddannet smed med mange års
erhvervserfaring som projektleder. Den ene maskiningeniør er teknisk chef for afdelingen og
er også den tilknyttede virksomhedsvejleder. Praktikantens arbejdsopgaver og projekter er
primært tildelt igennem virksomhedsvejlederne, med undtagelse af mindre opgaver i løbet
af praktikperioden. Nogle af disse mindre opgaver var blandt andet at udføre FEA på
konstruktioner i nogle af de projekter, som de andre i afdelingen sad med.

Hver mandag holdes der et morgenmøde for alle i kontordelen af virksomheden. Ved dette
møde gennemgår værkføreren den kommende uges opgaver samt giver et overblik over de
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igangværende opgaver og hvorvidt de følger de tænkte tidplaner. Her har salgafdelingen og
teknisk afdeling også mulighed for at gennemgå mulige kommende opgaver. Dette fungerer
rigtig godt, især fordi det giver den enkelte ansatte et bedre overblik over hvilke projekter
der er i gang og hvor langt i processen de er. Yderligere giver det også et overblik over
hvor presset produktionen er med de forskellige opgaver. Til tider har disse morgenmøder
manglet en smule struktur, men dette er blevet væsentligt bedre igennem praktikperioden.

Om fredagen holdes der et møde internt i teknisk afdeling, her gennegår hver projektleder
hvad de har arbejdet med siden sidst. Dette er med til at giver større overblik over den
enkeltes arbejdsbyrde og videre sparring.

4.2 Praktikantens faglige, arbejdsmæssige og sociale
udbytte

Igennem praktikperioden er praktikanten blevet meget klogere på hvordan det er at være
en del af en mellemstor design- og produktionsvirksomhed samt fået en dybere forståelse
for, hvordan det daglige arbejde forgår i en ingeniørafdeling

Praktikanten har igennem perioden som udgangspunkt arbejdet med projekter helt fra
bunden, men har også overtaget enkelte eksisterende projekter der skulle forbedres,
opdateres eller effektiviseres. Dette betød, at praktikanten var nødt til at sætte sig ind
i det eksisterende projekt og hvordan det var udarbejdet, inden der kunne arbejdes videre.
Dette har indirekte givet en forståelse for hvordan de andre i teknisk afdeling udfører
deres projekter, hvilket både har givet inspiration til alternative fremgangmåder og vist
muligheder for optimering i nogle processer. Projektarbejdet ved virksomheden minder på
mange måder om semesterprojkterne på universitetet, dog med den væsentlige forskel at
målet ikke længere kun er læringen, men at virksomheden også skal have et vis udbytte.
Dette har givet et indblik i de prioriteringer, som især en produktionsvirksomhed må lave
for at opfylde kunders ønsker til eksempelvis prisen. Modsat handler det ikke altid kun om
at ramme den mindst mulige pris, men nærmere et kompromis mellem kvalitet og pris.

Praktikanten har haft rig mulighed for at få forståelse for de forskellige led i virksomheden,
samt få en forståelse for projekternes gang, helt fra forespørgslen til endeligt produkt og
hvordan dette sker mellem salgsafdelingen, teknisk afdeling og produktionen.

Da hele teknisk afdeling sidder samlet har praktikanten haft let adgang til sparring med
resten af afdelingen. Dette har også gjort at praktikanten har haft rig mulighed for at
følge med i andre projekter og opgaver, som de andre i afdelingen har siddet med. Især
sparring har praktikanten været glad for at være en del af, både som modtager og afsender.
Praktikanten har i flere tilfælde kommet men en alternativ tilgangsvinkel ved f.eks. brugen
af SolidWorks.

4.3 DC-Supplys udbytte

Som tidligere beskrevet er praktikanten den første praktikant, som virksomheden har haft
i mange år, men de har tilkendegivet, at de fortsat er åbne for vidensudveksling med
universitet.
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4.4. Forslag til ændringer i praktikforløbet Aalborg University

Udover at have arbejdet på projekter til kunder, har praktikanten i løbet af praktikperioden
også arbejdet med udvikling af nogle værktøjer som virksomheden vil kunne anvende i
designprocessen. Her kan bl.a. nævnes det sol- og vindenergi dokument som praktikanten
har udviklet, dette dokument vil virksomheden kunne anvende som en guide til
dimensionering og kalkulering i forbindelse projekter hvor sol- og vindenergi er en mulighed.
Derudover er praktikanten også i gang med at opbygge et program, som muligvis kan
anvendes til at optimere produktionsprocessen og mindske spildet af bl.a. lægter, når
der laves træskeletter. Dette program vil der arbejdes videre med i forbindelse med
afgangsprojektet og er derfor ikke videre beskrevet i denne rapport.

4.4 Forslag til ændringer i praktikforløbet

Praktikanten undrede sig generelt over mængden af kommunikation fra universitets
side, praktikanten blev ikke kontaktet af vejlederen i starten af perioden og der blev
ikke holdt et opstartmøde, hvilket umiddelbart ikke er optimalt. Første møde mellem
praktikanten, virksomheden og universitet var til midtvejsevalueringen. Praktikanten har
i dette tilfælde ikke haft et problem med den manglende kommunikation/opfølgning,
men dette skyldes primært at praktikopholdet og samarbejdet med virksomheden samt
opstarten af praktikperioden gik gnidningsfrit.

En praktikant har i dette tilfælde selvfølgelig selv det grundlæggende ansvar, men da det
hele kan være meget nyt, både for praktikant og virksomheden, kan der godt være et
behov for at universitetsvejlederen hjælper med at guide i den rigtige retning, især hvis
man kommer skæv fra start med opgaver og projekter, der ikke er tilstrækkeligt relevante.

Det er fint at praktikkoordinatoren har vedlagt en liste med virksomheder der aktivt søger
praktikanter, men det ville klart lette søgningen for de studerende hvis der også var en
liste med virksomheder der tidligere har haft praktikanter. Her kunne der med fordel laves
en aftale ved afslutningen af perioden om, at enten praktikanten eller virksomheden selv
udarbejder en kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområder og eventuelt et eksempel
på et projekt som en praktikant har lavet.
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Uge 19 – 4 dage 
9. Maj 

Arbejdsopgaver: FEM model af 20 Fods container, Grejreol.  

Møder og lign.: Ugemøde kl 8:30 

Første dag, stille og rolig start. Jeg fik en kort rundvisning og hilste på kollegaer på kontoret. Kl. 8:30 

var der ugemøde med lidt generel info, ikke noget der umiddelbart havde meget relevans for mig pt. 

Efter mødet var vi ude og se nogle af de igangværende projekter, samt se nærme på den Grejreol til 

en kunde jeg vil komme til at arbejde med. Kontakten ved kunden har ferie, så det bliver sat på 

standby indtil han kommer tilbage i næste uge.  

FEM model af 20 fod container påbegyndes, hvor der tages udgangspunkt i en eksisterende model 

som desværre har en del mindre fejl. Blandt andet grundet interference. Fejlene er som sagt mindre 

og jeg vurderer ikke at der umiddelbart vil være behov for decideret at skulle tegne nogle parts, da 

de ville kunne ændres relativet simpelt i de eksisterende parts. 

 

10. Maj 

Arbejdsopgaver: FEM model af 20 fods container 

Møder og lign.: Bibus Sindby kl. 10 

Arbejdet forsatte hvor det slap og der gåes videre med at finde og fikse fejl i assemblyen. De fleste 

fejl er fikset og det er lykkedes at lave et mesh af assemblyen. Dog er der fundet en fejl i de nederste 

sidepaneler som er tegnet forkert i forhold til virkeligheden, så disse burde nok tegnes rigtigt, de har 

dog ikke en væsentlig indflydelse på styrken af containeren da det der skal ændres bare en kant til 

bundpladen, som allerede er tilstrækkeligt understøttet.  

Kl. 10 havde vi et informationsmøde med Bibus Sindby, som er leverandører af en række færdige 

løsninger, her blandt andet gasfjedre. Formålet ved mødet var at diskutere en mulig 

komplet/semikomplet løsning i forbindelse med side lemme i containere. Her iblandt muligheden for 

at lave en lem med en standart højde på f.eks. 1 meter, da øjepunkterne for et gasstempel så vil 

være det samme uanset bredden af lemmen. Ydermere blev der også snakke om mulige andre 

hængslinger end de såkaldte Poliall hængsler der bruges pt. Samt eventuelle gummipakninger da 

den nuværende løsning ikke er tilstrækkelig vandtæt. 

Jeg snakkede med Lars om et muligt nyt projekt jeg kan deltage i. En 20 fods platform til en kunde 

der skal designes til at bære nogle forskellige elementer. Ydermere tænker vi så småt at tænke på 

opgaven med den bæredygtige container, Lars arbejder hjemmefra onsdag, men vi regner med at 

sætte nogle måle og krav på torsdag. 

 

 

 

 

 



11. Maj 

Arbejdsopgaver: FEM model af 20 fods container 

Møder og lign.: 

 

Det er lykkedes at lave en simulering af containeren, dog er der problemer med at få den korrekte 

FOS ud af simuleringen.  

For at at teste modellen har vi forsøgt at køre en række test som en standard Container skal kunne 

holde til. Da dørene ikke er tegnet korrekt endnu, er simuleringerne kørt uden disse, vi kunne dog 

hurtigt konkluderer at det resultere i en væsentligt svagere konstruktion når den udsætte for 

kræfter langs det vandrette plan. Dette giver egentligt god nok mening da siderne klart er stærkest i 

rent tryk langs det lodrette plan.  

12. Maj 

Arbejdsopgaver: FEM model af 20 Fods container, Container platform  

Starten af dagen gik med at kigge videre på FEM modellen, selve containeren er nu mere eller 

mindre fikset, nu mangler der at blive regner de korrekte hængsler og låsemekanisme.  

Vi fik startet op på platformen, vi har fået oplyst vægt, placering og vindpåvirkninger på de to ting 

der skal stå på platformen, samt hvor der skal føres rør og lignende. Der skal altså designes en 

komplet platform med tilstrækkelig understøtning til at kunne bære de to elementer. Der skal findes 

de nødvendige standarder til gelænder, stige, luge og lignende.  

Ind til videre har jeg tegnet selve bundrammen i u profiler og cornerblocks. Tværstivere er også 

indsat, med tilpas afstand så de ikke er i vejen for rør. Det vides pt ikke om profil valget er helt ved 

siden af, dette skal der først laves en simulering af nå designet er nogenlunde på plads. En skitse af 

bundgitteret er også tegnet, dette skal dog justeres så det passer med de mulige dimensioner.  

 

Uge 20 – 5 dage 
16. maj 

Arbejdsopgave: Container platform 

Der fortsættes på platformprojektet, det umiddelbare design af platformen er færdig, samt 

gelænderet færdigt. Nu skal der laves simulering og eventuelle ændringer af godstykkelser. 

Det viser sig desværre at den tegnede model ikke vil holde som den først er tegnet dette skyldes at 

bundvangerne ikke kan holde til vægten af tanken. Dette skal nu løses og planen er at teste med en 

række forskellige profiler. Af økonomiske årsager vil det give mest mening at anvende de samme 

profiler til selve rammen og de to bundvanger der skal side under tanken. Dette skyldes at profilerne 

købes hjem i 12 meter og det derfor vil passe med at 2x 12 meter.  

 

 



17. maj 

Arbejdsopgave: Container platform 

De sidste simulationer fra i går viste stadig at bundvangen ville fejle. UNP profilen udskiftes med en 

smule stærkere USP profil. Dette var stadig ikke helt nok i sig selv. Men ved at udnytte at der skal 

bruges en vinkelprofil til gitterristene kan profilen forstærkes med disse. Med vinkelprofilerne påsat 

viser det sig at bundvangerne burde være tilstrækkeligt stærke. Men nu er der problemer i hjørnet 

ved tanken, her er profilen ikke stærk nok i sig selv. For at løse dette tilføres der en forstærkning på 

bagsiden af profilen. 

Jeg er begyndt at tegne basen/stativet til lyddæmperen, denne skal ikke holde til voldsomt meget, 

da lyddæmperen kun vejer 345 kg samt vindlasten kun er på +-0,7 kN både på langs og tværs af 

containeren. Jeg har tegnet en simpel ”kasse”, med to skråstivere, af de samme 50x50x5 

firkantprofiler som jeg har brugt til gelænderet. 

Jeg har designet en alternativ placering af lyddæmperen hvor den er roteret 45 grader og flyttet en 

smule tættere på gelænderet, da stativet så kan svejs ind som en del af gelænderet hvilket både gør 

det væsentligt stærkere og stivere end det oprindelige design, endda uden at anvende mere profil. 

Denne designændring skal pitches til Henrik i morgen.  

 

18. maj 

Arbejdsopgave: Container platform 

Møde med kunden kl. 14 

Det umiddelbare design af platformen er færdigt, nu skal der tjekkes efter med vindlaster. 

Simuleringerne viser at konstruktionen burde være stærk nok. 

Efter mødet er der en række ændringer de ønsker. Heriblandt vil de gerne have hævet gitterristerne 

op så det er plant og bundvangerne der holder tanken ikke stikker op igennem. De ønsker i ikke at 

have rister under tanken. Der skal svejses en række unistruts på lyddæmper rammen, til at kunne 

fastgøre beslag til rør. De ønsker også at der tegnes et andet stativ/beslag til de rør der sidder 

umiddebart efter tanken.  

Umiddelbart ser han ikke noget problem i at flytte lyddæmperen, men han vil gerne have en step fil 

så han kan se de nye mål, og han vil så vende tilbage med svar om dette er okay. 

 

19. maj 

Arbejdsopgave: Container platform 

Jeg begynder på de ønskede ændringer på platformen. Gulvet er blevet hævet op så det ligger plant, 

dette betyder en del af styrken på bundvangen er flyttet opad, hvilket kan resultere i en mindre 

styrke, så dette skal tjekkes med en simulering igen. Den nye simulering viser at bundvangerne 

stadig er tilstrækkeligt stærke, det eneste der måske skal styrkes lidt er der hvor vinkelprofilerne 

møder sidevangerne, da der her vil være en spændings koncentration der godt kan overstige styrken 

af materialet.  



Der er indsat en 100x8mm fodliste hele vejen rund langs gelænderet, samt gelænderet er gjordet en 

smule højere, for at kompensere for det forhøjede gulv.  

Der er indsat 3 Unistruts på lyddæmperrammen, men deres endelig placering er ikke kendt endnu.  

Designet af lejderen er påbegynd og den skal efter kundens ønske bare laves så den passer på siden 

af en normal 20” container og den behøver ikke at have fødder. Der tages udgangspunkt i en lejder 

fra et tidligere projekt, som tilpasses til platformen, samt der ændres en smule på samlingerne for at 

undgå åbne ender i profilerne. 

 

20. maj 

Arbejdsopgave: Container platform, 40’ ekstra bred, 21-1152 

Jeg begyndte med at tegne lågen der skal på lejderen, og har så søgt efter mulige fjederhængsler, 

desværre er de fleste på markedet en smule små i forhold til de 40x40 profiler lågen er tegnet i 

 Jeg kan ikke rigtigt fortsætte på platformen før jeg får svar tilbage fra Henrik, så jeg hopper på en 

anden opgave. 

Der skal laves en simulering af en stor bredbygget 40’ container, formålet er at tjekke hvorvidt den 

kan holde til at blive løftet i hjørnepunkterne uden at klappe sammen under sin egen vægt  

Henrik har svaret på min mail, designet ser fint ud, dog skal tværvangen under tank redesignes da 

jeg har overset en rørgennemføring under tanken. Ydermere vil de gerne have udskiftet 

gitterpladerne med ståldørkplader med ”diamant dråbe mønster”. Jeg er ikke sikker på hvilket 

mønster han præcis tænker på, men har sendt en mail til ham 

 

Uge 21 – 3 dage 
 

23. maj 

Arbejdsopgave: Container platform, 40’ ekstra bred, 21-1152 

Henrik har svaret på mail, dørkpladerne skal stadig kunne løftes op ved service, så de må ikke svejses 

til rammen. Jeg forslog om ikke de så heller ville have Alu plader i stedet for stå, grundet vægten og 

muligheden for at male dem sammen med platformen, dette synes han var en fin ide. Så gulvet i 

platformen er hævet en smule mere, så det passer men en 5/7 mm al udørkplade. Jeg har indsat 

bundvanger på langs for at understøtte pladerne bedre da de jo ikke er helt så stive som 

gitterristerne. Tværvangen under tanken kan i samme omgang så blive cuttet så den kun går til 

midten af platformen, da den før var i vejen for en rør gennemførsel under tanken.  

Da det endelige design mere eller mindre er på plads kan der så småt begyndes at beregnes en 

materialepris på platformen.  

 

 



24. maj 

Arbejdsopgave: Container platform 

Vi lavede i formiddags en detaljeret prisberegning på toprammen m. lejder som den er tegnet nu.  

Har sendt en stepfil af det endelige design til Henrik så han kan godkende det. Samt spurgt ind til 

placering af de rør vi til mødet snakkede om de ville have lavet et stativ til. Hvis de stadig ønsker 

dette stativ, kan det hurtigt tegnes ind og fastgøres til en af bundvangerne. 

Jeg har lavet en arbejdstegning til kunden med de vigtigste mål, vægt og en kort teknisk beskrivelse 

af hvad de forskellige dele består af  

 

25. maj 

Arbejdsopgave: Container platform 

Henrik har svaret med mål til røropængene, som jeg nu har indsat. Jeg mangler at få svar på hvorvidt 

placeringen er korrekt i forhold til profilernes tykkelse. Ydermere skal der også vurderes hvor stor 

belastning der vil ligge på dem, og om det bliver nødvendigt at indsætte en afstivning der går i 

gelænderet.  

Prisberegningen ligger ved Rene der skal tjekke efter om det er et realistisk antal timer og priser der 

er indsat til de forskellige dele af produktionen. Når han vender tilbage, skal det sendes videre til 

Dennis i salg, som så vil strikke tilbuddet sammen til kunden 

 

Uge 22 – 5 dage 
 

30. maj 

Arbejdsopgave: Container platform, Kar til 8ft 

Rene lavet lidt ændringer på prisberegningen, plus der er ændre på mængden af nogle profiler i 

forbindelse med udskiftning fra vinkeljern til UPN 100 stålprofiler på siden af de store bundvanger.  

Der skal laves et kar til en 8 fods container, der tages udgangspunkt i et eksisterende kar til en 

lignede container, som skal laves mindre. Det skal tilpasse så de både passer ind i containeren og at 

bredde og længde passer til de gitterrister der skal monteres i karet. 

Jesper har snakket med Anders, kontakten ved en kunde, de har ikke nogen reoler ved dem lige pt. 

Men vi har aftalt at vi skal komme forbi når vi levere det næste hold.  

 

31. maj 

Syg 

 



1. juni 

Arbejdsopgave: Container platform, Bæredygtig container, Kar til 8ft 

Henrik har svaret på min mail, desværre er svare han ikke direkte på det jeg spørger om angående 

dimensionerne på rørstøtterne. I stedet har han bare sendte en række billeder hvor han har om 

cirklet de ting han vil have ændret, uden at sige hvor lange og hvor de enkelte skal stå. Han vedlagde 

en nwd fil som vi ikke umiddelbart har software til at åben, fandt dog en online viewer så jeg kunne 

trække nogle estimerede længder ud. Dette var dog langt fra en optimal måde at gøre det. Jeg 

rettede de ændringer han ønskede og vi beregnede en ny pris. Dette og en 00 tegning er sendt til 

Dennis der så videre sender tilbuddet til kunden. 

Jeg gik derefter videre med den bæredygtige container, jeg er begyndt at opstille et excel dokument 

med paneloutput der automatisk beregner det teoretisk output i løbet af året 

Til sidste ville jeg ud og afmåle på den container der skal tilpasses et kar til, desværre var den ikke 

blevet taget ned som aftalt, så havde ikke mulighed for at komme ind i den. 

2. juni 

Arbejdsopgave: Bæredygtig container 

Det meste af dagen er gået med at opstille excel dokumentet. Jeg har fundet og importeret timevis 

gennemsnitligt data for solenergi (Global irradance) som så er brugt til at beregne det teoretiske 

output fra et system med en kendt størrelse og effektivitet. Dette indsættes så i en tabel der viser 

det forventede daglige output og hvorvidt det vil være tilstrækkeligt til at trække et ønsket apparat.  

 

 

 

 

 

 



3. juni 

Arbejdsopgave: Container platform, Bæredygtig container, Kar til 8ft 

8 fods containeren er blevet løftet ned og jeg har været ude og måle de indre længder. Containeren 

som karet skal tilpasses til er en smule smallere men har samme dybde.   

Excel arket er udvidet yderligt så det også medregner vindenergi ved brug af en lille hustandsmølle. 

Det egentlige output fra møllen var ikke lige til at estimere, dels fordi fabrikantens effektivitets data 

ikke er optimal samt at det er var meget svært at finde data på vind i Danmark. Det data man kan 

finde, er enten fra kysterne hvor det blæser en del mere end indlands, eller så er logningen lavet 

med så stort et mellem at dataene med høj sandsynlighed vil kunne afvige en del fra den egentlige 

hastighed. 

Jeg ende med at anvende data fra DTU som har vejrdata offentligt tilgængeligt fra deres vejrstation 

som logger hvert minut og derved vil kunne bruges til at lave en okay estimering. Jeg har brugt et 

datapunkt for hver halve time i en hel måned til at estimere det daglige output. Det beregnede 

output samles så i samme tabel som solenergien og der indsættes et samlet output af vind og 

solenergien. 

 

Uge 23 – 4 dage 
 

7. Juni 

Arbejdsopgave: Bæredygtig container, Kar til 8ft 

Der gåes videre med den bæredygtige container. Da der jo kan være relativt stor forskel på forbruget 

i løbet af året har jeg lavet en ny tabel hvor det er muligt at indsætte det ønskede forbrug for hver 

måned.  

 



8. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 108510, Luge til battery storage 21-1279 

Vi var i dag ude forbi kunden for at se hvordan de anvender reolen samt at høre om de havde nogle 

ønsker til ændringer. Der er blandt andet nogle kroge/knægte til sjækler der skal flyttes lidt op, samt 

der skal være større afstand mellem dem. Ligeledes skal der flyttes på knægtene til rundslingene, 

ved de små skal afstanden gøres mindre så der er plads til større afstand ved knægtene til de store. 

Der skal fjernes to knægte der ikke bliver brugt  

Der skal laves en luge der skal sættes i siden på en container. Rammens dimensioner er fastlagt, så 

der skal tegnes en luge og finde hængsler, lukkemekanisme og tætning. Ydermere ønskes det at 

kunne holde lugen i en åben position, så jeg har tegnet en arm og tilhørende huljern, i samme 

pladetykkelse som lugen. Dette gør det muligt at holde lugen åben i en række forskellige vinkler. 

 

  

 

Vi havde måneds møde i dag. Vi gennemgik kalkulationerne for projekter siden sidste møde og 

snakkede om hvad der kunne være til grunde for afvigelser fra de estimerede kostpriser. Vi snakkede 

også kort om det jeg har undersøgt med sol og vindenergi og at vi nok burde finde et eksempel hvor 

det vil give mening at anvende det, da det vil blive lettere at sælge det til en potentiel kunde hvis 

man har noget at referer til.  

 

9. Juni 

Arbejdsopgave: Luge til battery storage 21-1279, Grejreol 108510 

Dxf filer og tilhørende tegninger til lugen er lavet færdig. Hullerne er fjernet på tegningen til buk og 

skær, da vi i stedet laver dem slev for at sikre at det passer. 

 



10. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 108510 

Det meste af dagen gik med at re designe grejreolen, ideen er at den skal være lettere at samle samt 

være billigere at producere. Ind til videre har jeg lavet det meste af konstruktionen så det skæres og 

bukkes eksternt og vi så selv kan svejse det sammen. Det er lavet med tab/slot features, så det vil 

være let for smedene bare at klikke reolen sammen inden det svejses, dette vil forhåbentligt gøre 

processen hurtigere, da de ikke vil have behov for at skulle udmåle noget. 
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13. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Der gåes videre med reolen, designet er mere eller mindre færdig. Da konstruktionen nu er en åben 

profil vil den ikke være helt ligeså stærk, derfor burde der indsættes en eller flere 

afstivninger/forstærkninger. For at have noget at sammenligne styrken med laves der en simulering 

af det originale design. På billedet nedenfor er der indsat en last på 450 kg der er fordelt på de fem 

knægte. 

 



Nedenfor ses den bukkede profil med en enkelt afstivning/forstærkning pålagt samme last og det ses 

at spændingen langs profilet er væsentligt højere end den originale, hvilket godt kan blive et 

problem da det ikke er sikkert at lasten altid vil ligge under 450 kg.  

 

Der indsættes nu yderligt to forstærkninger og det ses at spændingen i profilet er væsentligt lavere, 

og også lavere i enderne end ved den originale 

 

 

14. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Vi snakkede i går om hvorvidt det kunne svare sig økonomisk at få profilerne lavet af pladestål. 

Problemet ligger i at prisen på materialerne er mere eller mindre det samme om den skal laves i 

firkantprofiler eller bukket plade. Så jeg er begyndt at tegne en tredje løsning som er lavet mere eller 

mindre identisk med den originale løsning, men ligesom den af bukkede plader kan det samles med 

tab/slot samlinger og vil kunne skæres på en rørlaserskærer.   



 

Nu skal der så bestemmes hvilken af de to løsninger vi give mest mening økonomisk. Eller om det 

eventuelt overhoved kan svare sig at ændre designet. Så der skal laves tegninger og filer af de to 

løsninger der kan sendes til underleverandører for at få en pris.  

15. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Dagen i dag er gået med at lave arbejdstegninger og Gfx/step filer. Der er også blevet lavet nogle 

små ændringer på nogle af delene. Den vandrette profil er lavet så man kan bruge den samme på 

begge sider, da huller til den store knægt og rundstokken er lavet på hver sin side af profilet, det gør 

at der er et varenummer mindre. Dette vil også være muligt at gøre ved de lodrette, men jeg er 

endnu ikke sikker på om det skal gøres sådan.   

  

16. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Den midterste afstivning er på profil reolen udskiftet med en 30x30x4 profil, denne kan eventuelt 

udskiftes så den også er lavet i 50x30x4 ligesom resten, men dette er ikke styrkemæssigt nødvendigt. 

På den bukkede er den lavet med en 50x5 fladstål. 



 

Vi har i dag kl 9 haft møde med en fra plm group omkring eventuel indførelse af et PDM-system, han 

viste en lange række af de fordele der er ved et sådant system i forhold det ”almindelige” server 

system der anvendes i dag.  

 

17. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 

I dag har jeg gennemgået mine to forslag med Lars, han kom en nogle forslag til ændringer som jeg 

vil se nærmere på. Vi blev også enige om at vinkelhylden skal laves i bukke plade i stedet for med 

vinkelprofiler, da den så vil kunne bestilles færdig samme sted som resten af komponenterne og 

derved spar tid internt i smedjeafdelingen  

 

Uge 25 – 5 dage 
 

20. Juni 

Arbejdsopgave: 8 fod byttebox 21-1349 

 

 

 



21. Juni 

Arbejdsopgave: Byttebox 21-1349 

Jeg har fået til opgave at lave et skriv for en kunde der skal argumentere for korrekt inddeling i brand 

og konstruktionsklasse, dette er nødvendigt for at kommunen vil godtage opstillingen af yderlige 

containere. Ydermere skal jeg også lave en simulering af konstruktionen for at tjekke at den er 

tilstrækkelig stærk til at kunne holde til de laster den vil blive udsat for.  

 
 

Der er pålagt en jævnt fordelt last på taget, på 1000 kg, dette vurderes at være rigeligt da 

tagbelægningen ikke vil overstige 500 kg. Der er også indsat en estimeret vind last, denne tager 

udgangspunkt i at den største last vil være når det blæser skråt ind gennem begge åbninger. 

Resultatet viser at konstruktionen uden problemer vil holde til lasterne  

 
  

 



22. Juni 

Arbejdsopgave: Byttebox 21-1349 

Jeg fik skrevet de sidste rettelser til det jeg startede på i går.  

Kunden ønskede også at vi lavede et eksempel på et sæt ramper til bytteboxen, da de har fået krav 

på det, grundet tilgængeligheden. Dette har jeg løst ved at lave en bukket alu dørk plade, men en 

forstærkning, der kan skrues direkte i containergulvet. Rampen kan holdes i den lukkede position 

ved hjælp af fjederrigler der skyder ind bag hjørneprofilerne.  

 

23. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Jeg går videre med grejreolen. Lars forslog at ændre knægtene fra rørprofiler til nogle mere simple i 

fladjern. Styrkemæssigt vil dette med stor sandsynlighed ikke blive et problem. Dette kan også ses på 

billedet nedenfor hvor der er pålagt en fordelt last svarende til 400 kg på en knægt med 8mm 

godstykkelse. Spændingen i knægten ligger maks omkring 100 MPa og vil altså sagtens kunne holde 

vægten. Det er nok nærmere resten af konstruktionen der vil fejle først  

 

24. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Arbejder fortsat med grejreolen 
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27. Juni 

Arbejdsopgave: Grejreol, bæredygtig container 

Jeg er gået videre beregningerne til den bæredygtige container, jeg mangler at finde et eksempel 

hvor det rent faktisk vil give mening. Dette har dog vist sig at være et større problem, da en eventuel 

container jo skal være selvforsynet/uafhængig af elnettet. Eventuelt kan der også kigges på brugen 

af solfangere til opvarmning, disse har nemlig en del større effektivitet end solceller.  

28. Juni 

Arbejdsopgave: Bæredygtig container, Simulering af laste på 21-1251 

Umiddelbart ser det skidt ud med de bæredygtige containere, hvert fald vis de skal stå i danmark, 

outputtet er fint højt i sommerhalvåret, men i vinterhalvåret vil en radiator maks kunne køre i et par 

timer.  

Chris sidder med er projekt hvor der skal laves nogle simuleringer af gulvets bæreevne, disse er jeg 

begyndt at kigge på.  

 

Kunden har ikke opgivet egentlige mål til størrelse og placering af de enkelte komponenter, men 

laster og momenter er opgivet. Så jeg har tegnet noget der umiddelbart ser retvisende ud og så 

pålagt lasterne. Jeg når ikke at lave simulationen i dag, men fortsætter i morgen 

 

29. Juni 

Arbejdsopgave: Simulering af laste på 21-1251 

Jeg har i dag brugt en del tid på at få simulationen til at køre, jeg havde en del problemer med at den 

enten crashede eller lavede fejl når den skulle fordele lasterne der er opgivet i kartesiske 

komponenter.  Da jeg endelig fik den til at køre succesfuldt gav det nogle underlige resultater da der 

ifølge modellen var meget store udbøjninger men meget lave spændinger.  



30. Juni 

Arbejdsopgave: Simulering af laste på 21-1251 

Har fortsat arbejdet på simuleringen. 

1. Juli 

Arbejdsopgave: Simulering af laste på 21-1251 

Har fortsat arbejdet på simuleringen, resultaterne er stadig lidt blandede, solidworks er ikke glad for 

blandingen af de forskellige kraftpåvirkninger  
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4. Juli 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Har i dag igen arbejdet med redesignet af grejreolen 

5. Juli 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Designet af den opdaterede grejreol er i dag  umiddelbart blevet færdig 

6. Juli 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Er begyndt at lave tegninger og filer klar til at kunne fremsendes til underleverandører 

 

7. Juli 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Blev i dag færdig med at lave tegninger og filer, i morgen skal det samles og der skal sendes 

forespørgsler til underleverandør  

 

8. Juli 

Arbejdsopgave: Grejreol 

Step- og dxf filer er fremsendt til to forskellige underleverandører og vi afventer nu bare svar frem 

dem. 

Uge 28 -> 31 - Ferie 
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8. August 

Arbejdsopgave: 21-1384 Byttebox  

Tilbage fra ferie. 

Jeg er i dag startet på et tilbudsprojekt til kredsløb. De ønsker at få lavet 3 bytteboxe der skal stå i 

Aarhus kommune. Boxene skal have en opbygning lignede den DC-Supply tidligere har levere til 

samme kunde. Allerede fra starten møde jeg problemer, da jeg mistænker at kunden har misforstået 

opbygningen af containerne og da fristen for spørgsmål var d. 5/8. 

Opbygningen er en smule anderledes, da ved denne skal skæres bække sider af containeren, hvor 

den tidligere fik fjernet dørene og den ene side. Der skal så designes en flytbar skillevæg med 

mulighed for montering af hylder på begge sider. Vægen skal være i fulde bredde og skal i hver ende 

afsluttes med en gavl med samme beklædning som de to resterende ydervægge (døre og forside) 

 

I dag har jeg designet det meste af konstruktionen til taget hvorpå sedumbakkerne skal ligge. På 

indersiden er der indsat stålprofiler til at give taget ekstra styrke til at holde sedumbakkerne, samt 

der er indsat Unistrut profiler der muliggøre at fastsætte og flytte skillevægen. 

9. August 

Arbejdsopgave: ændring af tegninger af varer ,21-1384 Byttebox 

Jeg startede dagen med at ændre nogle tegninger i varekataloget, kunden ønskede at ændre navnet 

på dem. 

Derefter gik jeg videre med opgaven med bytteboxen.  



 

Jeg har tegnet videre på skillevæggen og indsat et modulært hyldesystem af Unistrut profiler. Det 

gør det muligt for kunden let at ændre antallet og positionen af de enkle hylder. Ydermere er der 

indsat vinkelbeslag i top og bund af rammen der gør det muligt at fastgøre væggen i de unistruts der 

sidder i loftet af containeren, samt at skrue den i gulvet.   

Det umiddelbare design er mere eller mindre færdigt, og der mangler kun lidt tilpasning af enkelte 

dele, samt at tjekke at skillevæggen er stærk nok. 

 

10. August 

Arbejdsopgave: 21-1384 Byttebox 

I dag begyndte jeg med at lave simulering af skillevæggen for at tjekke om den er tilstrækkeligt 

dimensioneret. Det viste sig ret hurtigt at væggen var mere end rigeligt dimensioneret til kundens 

krav  

   

11. August 

Arbejdsopgave: 21-1384 Byttebox 

I dag er jeg startet med at lave arbejdstegninger. Derudover har jeg kigget lidt på de ramper som 

kunden måske vil købe med. Her fandt jeg desværre nogle problemer med designet, både af 

containeren og ramperne. Kunden ønskede åbning på containerne vil på ingen måde være mulig, 

dette skyldes at kunden ikke har taget forhold til bredden af containerens hjørnestolper, som ikke 

kan skæres ud. Ydermere har kunden et krav der siger at ramperne maks må være 600mm lange, 

hvilket giver en meget stejl stigning på ca. 15 grader, som er en del højere end de normalt tillade 

1:20 stigning (ca 3 grader) 



 

 

12. August 

Arbejdsopgave: 21-1384 Byttebox 

Designet af ramperne er færdig  

 

Uge 33 – 5 dage 
 

15. August 

Arbejdsopgave: 21-1384 Byttebox,  

16. August 

Arbejdsopgave:  21-1384 Byttebox, 

17. August 

Arbejdsopgave:  21-1384 Byttebox, 

Jeg har i dag også arbejde på bytteboxen. Jeg har blandt andet lavet renderinger af den  



 

 

18. August 

Arbejdsopgave: 21-1384 Byttebox, genbrug af container døre 

Jeg begyndte dagen med at lægge de sidste ændringer på bytteboxen, hvorefter jeg færdiggjorde 

arbejdstegningen til kunden. Derefter lavede jeg en part liste for at gøre prissætningen lettere. Så nu 

mangler der egentligt kun at blive regnet en kostpris, så det kan sendes tilbage til sælgeren 

Da jeg var færdige med det jeg selv kunne på bytteboxen, gik jeg i gang med en ny opgave, her med 

målet at designe en løsning der muliggør det at genbruge overskydende døre. Dette kan f.eks. 

bruges i siden af en container i stedet for at skulle ud og købe en komplet dør til indsættelse. 

 

19. August 

Arbejdsopgave: 21-1384 Byttebox  

Tilbuddet til kunden skal sendes senest næste mandag d. 22, men sælgeren der er koblet på 

projektet skal til messe mandag, så projektet skulle være færdig regnet i dag. Vi fik regnet en på 

boxen og de ekstra optioner kunden ønsker, desværre er ende prisen med er være væsentligt højere 

end den forrige de har bestilt. Dette skyldes bla. At materialepriserne er steget meget siden da. 

Uge 34 – 5 dage 
 

22. August 

Arbejdsopgave: bæredygtig container 

Jeg har leget lidt med en ide om at udbygge solcellerne på taget af den model jeg tidligere har lavet, 

så det er muligt at fold/klappe en halvdel af cellerne ud over siden af containeren og derved 

fordoble antallet af paneler. Dette er dog kun rentabelt i meget specifikke tilfælde, da systemet 

stadig ikke kan levere nok strøm i vinterhalvåret til de fleste use cases. 



Kl. 13 havde vi midtvejsevaluering med Mikael, vi snakkede generelt om de projekter jeg har arbejde 

med ind til nu, samt den mulig problematik i at finde et projekt i samarbejde med DC-supply der har 

nok ”kød” til et afgangsprojekt. Mikael synes umiddelbart at opgaverne ind til nu har være fine, både 

variations- og relevansmæssigt. Han mener heller ikke det vil blive et stort problem at finde et emne 

til afgangsprojektet. 

23. August 

Arbejdsopgave: Templates til assembly og drawing, Bæredygtig container  

Jeg er blevet bedt om at kigge på at få opsat et system der gør det lettere/hurtigere at starte 

designprocessen. Efter jeg var begyndt opdagede jeg at der allerede lå nogle filer på serveren der 

mere eller mindre var det vi søgte, de krævede kun enkelte ændringer for at være up to date i 

forhold til de nuværende tegninger. Af en eller anden grund kendte ingen af de andre i teknisk 

afdeling til disse filer og ham der lavede dem har ikke arbejdede her i mange år. 

Jeg gik derefter videre med den bæredygtige container, hvor jeg igen har kigget lidt på brugen af en 

lille mølle til at supplere solpanelerne. Jeg har fundet en datakilder der virker til at være ldit mere 

realistisk, samt har den data fra det meste af europa. Jeg har opsat beregninger men mangler stadig 

at sammenligne resultaterne med det tidligere samt andre der har brugt lignende.  

 

24. August 

Arbejdsopgave: Bæredygtig container, Praktikrapport 

Jeg har fundet en bedre kilde til vinddataen der muliggøre at hente data fra det meste af europa og 

er begyndt at implementere det i excel dokumentet.  

Jeg er så småt begyndt at opsætte et overleaf dokument så jeg kan begynde og skrive på rapporten. 

Jeg havde lidt problemer med at få det sat op som jeg ville have det, bla. Fordi er er kommet nogle 

opdateringer der betyder at nogle af de pakker jeg har brugt tidligere resultere i en række fejlkoder 

25. August 

Arbejdsopgave: Bæredygtig container, Praktikrapport 

 

26. August 

Arbejdsopgave: Praktikrapport  

Det meste af dagen gik med videre skrivning af rapporten, afsnittet omkring DC-Supply som 

virksomhed er mere eller mindre færdigt. 
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29. August 

Arbejdsopgave: Praktikrapport 

 

30. August 

Arbejdsopgave: Praktikrapport 

31. August 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer. 

DC-Supply har tidligere leveret en række 8 fods container for kunden, som bruges til deres linned 

bure på skibene. Der lavet til at kunne hejses af og på skibene ved kajen. Originalt er der lavet med 

porte, men de har problemer med at burene vælter ind i porten, hvilket gør det svært/umuligt at 

åben den. Dette skyldes blandt andet at de ansatte på skibene ikke bruge containerene som de er 

tiltænkte. Containerne er designet så der kan sætte en træ liste på indersiden foran porten og 

derved beskytte den mod burene, men disse bruges ikke. 

Jeg skal derfor designe en løsninger der er mere modstandsdygtig og lettere at anvende 

 

1. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer, Simuleringer af 8 fods containere 

Jesper fra salgsafdelingen har en kunde der ønsker noget dokumentation på styrken af 8 fods 

containere. Dette skal gøres ved simuleringer med pålagte belastninger.  Jeg har klargjort en 

container til at kunne simuleres og sørget for den kan meshes korrekt. Derefter nåede jeg at køre en 

enkelt simulering med 3 ton fordelt på containergulvet 

2. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer, Simuleringer af 8 fods containere 

Jeg har i dag kigget på nogle forskellige løsninger til 8 fods linned containerne. Her iblandt dem der 

ses nedenfor.  



  

Fordelen ved foldedøren er at den er meget simpel og der er mindst mulige punkter der kan fejle, til 

gengæld kan det være mere besværligt at lave en simpel lukkemekanisme. Modsat er 

harmonikadøren mere kompleks og knap så stærk , da den kræver en skinne i toppen for at styre 

den. 

Planen er at jeg på mandag gennemgår de forskellige koncepter med Jan, og vi så beslutter hvilken vi 

skal gå videre med. 
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5. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer 

Jeg har gennemgået koncepterne med Jan og vi blev enige om at gå videre med foldedøren, grundet 

de barske forhold de kommer til at være i på havnen. Jeg skal nu have lavet konceptet om til et 

egentligt design og muligvis hente nogle priser ind fra underleverandørere til selve dørene  

6. September 

Arbejdsopgave: Praktikrapport, bæredygtig container 

Lars spurgte ind til en pris på solceller og vindmølle til en 20ft container. Jeg har sendt en mail til et 

par forhandlere og spurgt om en pris på et komplet setup. En af dem svarede kort tid efter at de 

havde meget travlt og derfor ikke havde tid til at regne et tilbud…. 

Venter svar fra de andre.  

 

 



7. September 

Arbejdsopgave: Praktikrapport, Reparation af 8 fods linnedcontainer, bæredygtig container 

Jeg har fået svar fra en af dem jeg skrev til i går. De er ikke meget for at give en pris på det jeg 

spørger om og henviser bare til nogle pakker de har, som ikke rigtig passer til det jeg søger. Men de 

kan da fungere som et udgangspunkt.  

Jeg har formuleret en mail med krav og forespørgsels på pris på et dørparti til linned containerne. Til 

dette har jeg lavet en drawing med de vigtigste mål og det koncept jeg har tegnet. Dette er sendt til 

tre forskellige leverandøre af ståldøre der alle reklamere med at lave døre på mål. 

 

8. September 

Arbejdsopgave:  Reparation af 8 fods linnedcontainer, Simuleringer af 8 fods containere, 

Praktikrapport 

Jeg har fået svar fra Dan-doors med en pris på et komplet dørparti, desværre er prisen højere end 

hvad kunden ønsker har budget til. De vil bruge deres kølerumsdøre selvom jeg tydeligt skrev at der 

ikke er behov for isolering 

Jeg har lavet de sidste simuleringer til 8 fods containeren og sendt det til Jesper og sagt han skal 

vende tilbage hvis det skal være mere uddybet . 

 

9. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer, bæredygtig container 

Jeg har fået svar fra klimaenergi på min forespørgsel på et komplet solsystem. Han har givet mig 

nogle okay priser på et komplet system, dog ikke meget billigere end konkurrenterne. Han mener 

også at en eventuel mølle skal kobles op separat. 

Jeg har fået svar fra Ventisol og de mener ikke de kan hjælpe med døre til 10ft containerne, jeg 

venter stadig svar fra et par leverandøre. 
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12. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer, bæredygtig container, praktikrapport 

Der er kommet svar fra Multi-tek, de mener ikke at de kan levere en løsning til dobbeltdøren. 

Doorsystem har også svaret, de undersøger om det er muligt for dem at levere en løsning og melder 

tilbage i løbet af ugen   

Lars kom med et eksempel på en usecase til den bæredygtige container, DCS nogle containere til at 

stå ud mod motorvejen, som med fordel kunne bruges som en form for reklamesøjle. Ideen er at får 

opsat en form for skærm der så kan trækkes på sol/vind energi. 

Vi har diskuteret et muligt bachelorprojekt jeg havde tænkt over, min ide var et konstruere en 

lettere måde at flytte containere hvis de står et sted der ikke er let tilgængelig med en truck. Lars 

mener ikke umiddelbart at det er et mangel og at det hurtigt vil blive for dyrt i forhold til den 

nurværende metode med almindelige hjul under containerne  

Jeg har sideløbende haft Solidworks i gang med nogle renderinger til rapporten   

13. September 

Arbejdsopgave: , bæredygtig container, praktikrapport 

Jeg har fået svar fra eco2LIGHT omkring brugen af Twinkly, de mener ikke at det vil blive en succes. 

Yderligt har jeg fået svar fra Viewnet angående et Led panel system der kan dække hele container 

siden, men dette bliver, som forventet, meget dyrt. Et komplet system vil rende op i en pris som  kke 

kan hænge sammen at projekt skal fungere som et forsøg. 

Jeg har sideløbende haft Solidworks i gang med nogle renderinger til rapporten   

 

14. September 

Arbejdsopgave: bæredygtig container, praktikrapport 

Viewnet har sendt en opfølgende mail, som svar på mine bekymringer om prisen, og har forslået en 

mindre opsætning på ca. 5x1m, den nye pris virker mere realistisk. 

Der har været en sælger fra Twinkly forbi, han mente ikke at ”opløsningen” vil blive for lille ved en 

diode afstand på 10mm (P10). så umiddelbart bliver dette system vil vil gå videre med.  

Jeg har sideløbende haft Solidworks i gang med nogle renderinger til rapporten   

15. September 

Arbejdsopgave: BR10 ISOcontainer sammenbygget  

De har ringet fra Door-systems, de mener heller ikke at de vil kunne levere en løsning til 

linnedcontainerne. Projektet sættes på pause til vi får en container hjem i næste uge.  



Da de projekter jeg pt. Sidder med alle er mere eller mindre sat på pause, hjælper jeg Chris med at 

opdatere nogle conatinere og drawings til lejeflåden. Tegningerne er lavet af en tidligere ansat der 

har lavet dem på en knap så optimal måde, især fordi det var svært at få overblik over opbygningen  

 

16. September 

Arbejdsopgave: BR10 ISOcontainer sammenbygget 

Jeg har i dag forsat arbejdet med ændringerne af de sammenbyggede containere, men har desværre 

haft en del problemer med solidworks, der har været ekstremt langsom af en eller anden grund 

Uge 38 – 5 dage 
 

19. September 

Arbejdsopgave:  BR10 ISOcontainer sammenbygget  

De sidste ændringer er lavet på tegningerne og vi gennemgår tegningerne i takt med at de skal 

bruges.  

20. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer 

Der er komme en linned container hjem, den er i virkelige dårlig stand og bærer generelt præg af et 

meget hårdt miljø. Jeg er lidt i tvivl om det kan svare sig at finde en løsning med døre, da det 

umiddelbart bliver en noget dyr løsning. Jeg har snakket med Ak Portmontage, som installerede de 

oprindelige, han mener der vil kunne installeres ny for en overkommelig pris og hvis skinnerne er 

intakte vil løsningen være endnu billigere 

21. September 

Arbejdsopgave:  

Syg 

22. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer, praktik rapport 

Jeg har kontaktet og fået svar fra svenske Prido der specialisere i foldedørs løsninger, de mener 

heller ikke at de kan levere en løsning. Ligeledes har jeg fået svar fra den polske fabrikant jeg blev 

henvist til af Martin, de kan heller ikke levere en løsning 

23. September 

Arbejdsopgave: Praktik rapport 

Det mest af dagen er gået med at lave renderinger og skrive på praktikrapporten  

 



 

Uge 39 – 5 dage 
 

26. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer 

Jeg har fået svar fra skjold porte, de kan levere og installere porte til alle containerne. Endda til en 

umiddelbart meget god pris.  

Desværre mener Jan ikke at kunden vil være interesseret i sådan en løsning. Så jeg arbejder videre 

på at finde en løsning med døre. 

27. September 

Arbejdsopgave: special 20ft ops container. 

Kunden skal bruge en container til observation ved test af ammunition. Containerne skal opdeles i to 

rum, hvor 2/3 skal fungere som ophold og 1/3 skal være ”maskinrum” med generator, aircondition 

og eltavle. Det lille rum skal være lyddæmpes, mens det store bare skal isoleres.  

På ydersiden skal det side beskyttelse mod shrapnels og der skal være et skudsikkert vindue. 

Har lavet det meste af skelettet og rammer til døre og vinduer  

28. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer,  special 20ft ops container. 

Jeg har skrevet en mail til flex-box angående prisen på ny produktion af linned containerne, for at 

sammenligne prisen med det det vil koste at lave dør løsningen selv. 

Er begyndt på vægbeklædningen af special containeren 

 

29. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer,  special 20ft ops container. 

Jeg har fået svar fra Faaborg jern, de mener godt det kan lave en dørløsning og har fremsendt en 

skitse der ser lovende ud. Jeg har snakket kontakten og aftalt at han skal regne en pris og at vi 

eventuelt skulle købe en enkelt dør som en start for at sikre at systemet virker som forventet. Han 

vender tilbage når har regnet det.  

Flex-box vil ikke levere dørene for sig selv, men vil regne en opdateret pris på de nye containere med 

lågerne. 

Selve opbygningen inden i special containeren er færdig og mangler nu kun interiører, el og 

beklædning udenpå. 

 

 



30. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer, special 20ft ops container. 

Rebecca fra flex-box er kommet med en pris på ny container, men er i tvivl om hvorvidt dette er med 

dør løsningen jeg har beskrevet det hun intet skriver om dørene. Har adspurgt på mail men har ikke 

fået svar endnu. 

De meste af interiører opbygningen i special containeren er færdig og der mangler kun at blive 

indsat noget ventilering i det lille rum. 

 

 

Uge 40 – 5 dage 
 

3. September 

Arbejdsopgave:  Reparation af 8 fods linnedcontainer, special 20ft ops container. 

Der er kommet svar fra Flexbox, de kan ikke levere en løsning med dørene, hvilket jo var den eneste 

grund til at jeg kontaktede dem…  

Rico fra Faaborg jern har sendt umiddelbare tegninger af der forslag og bed mig tegne det ind på 

vores tegning. Deres løsning er mere eller mindre bare det forslag jeg medsendte i den originale 

forespørgsel og der er ikke vist nogen lukkemekanisme på det han har vedhæftet.  

Jeg har spurgt ind til hvordan de har tænkt det skal lukkes. På den første tegning jeg fik fra dem var 

der rigler/paskvil i de midterste døre. 

Er så småt begyndt at lave en tegning af special containeren til kunden  

4. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer, special 20ft ops container. 

Jeg har fået svar fra Faaborg jern, deres ide er at bruge normale dørskudrigler. Hvilket ikke rigtig 

giver mening da jeg helt fra start af har skrevet at lukkemekanismen skal være meget simpel, da 

havnearbejderne ellers ikke anvender dem. For at lukke åbningen tilstrækkeligt skal der mindst siden 

en rigle på hver dør og med stor sandsynlighed vil kun de midterste blive lukket, hvilket vil resultere i 

at dørene hurtigt vil blive ødelagt igen. Yderligt giver deres løsning slet ikke mening at gå videre med 

da det mere eller mindre er fuldstændig identisk med den løsning jeg selv tegnede helt i starten, 

som vi nok kan lave billigere selv.  

Tegningen til special containeren er færdig, vi gennemgår containerne i morgen og laver en 

kostberegning  

 

 

 



5. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer,  special 20ft ops container. 

Vi har gennemgået special containeren og lavet enkelte ændringer.  

Jeg er gået videre med den originale løsning til dørene. Dørene er designet så de består af en ramme 

af firkantprofil og en bukket plade. Pakning vil være i stil med den der bruges på normale 

containerlåger.  

I morgen skulle jeg gerne være færdig med designet og kan så sende forespørgelse på skæring af 

profiler og buk af plader. 

 

6. September 

Arbejdsopgave: Reparation af 8 fods linnedcontainer, praktikrapport 

Jeg blevet færdig med det umiddelbare design af dørene og har sendt forespørgelser til 

underleverandører, her både på stålet og pakninger. Til hængslingen tænker jeg at anvende kabinet 

hængsler der normalt bruges på lastbiler.   

 

7. September 

Arbejdsopgave: BR10 ISOcontainer sammenbygget, praktikrapport 

Jeg har været med til at gennemgå nogle af de BR10 containerne jeg lavede arbejdstegninger til 

tidligere.  

Da der ikke lige lå en opgave jeg kunne begynde med inden arbejdsdagen var omme, skrev jeg i 

stedet lidt på rapporten. 

 

Uge 41 – 5 dage 
 

10. September 

Arbejdsopgave: 2x 20ft til pram, Reparation af 8 fods linnedcontainer 

Jeg er i dag startet på et nyt projekt, her skal der tegnes to containere med ophold og toilet. De skal 

have solceller på taget, samt batterier til at trække 2 køleskabe. I containerne skal der monteres 

1000L tanke til at opbevare vand.  

Jeg har snakket med kunden til linnedcontainerne, umiddelbart sættes projektet på standby, det vil 

blive for dyrt i forhold til standen på containerne at skulle sætte ny døre i. Jeg har lovet kunden at 

forsøge at få priser hjem på nye containerne med den beskrevne løsning. 

 

 



11. September 

Arbejdsopgave: 2x 20ft til pram 

Alt smedearbejdet er tegnet ind samt det meste af væg og loftopbygningen. Der er lidt udfordringer i 

forbindelse med kundens ønsker til opbygning af toilet og teknikum. Kundens ønsker kan slet ikke 

lad sig gøre på den mængde plads der er. Jeg har tegnet et alternativ som mindst muligt går uden for 

kundens ønsker 

12. September 

Arbejdsopgave: 2x 20ft til pram 

Selve opbygningen af vægge og loft er færdig. Der er indsat skabe og køleskabe i opholdsrummet, 

skabene er tiltænkt til opbevaring af batterier og inverter til solcellesystemmet. Det meste elektriker 

arbejde er indtegnet og der mangler kun at bestemme endelig placering af tingene på toilettet samt 

at lave en arbejdstegning til kunden  

13. September 

Arbejdsopgave: 2x 20ft til pram 

Jeg kommet frem til, det jeg selv synes er den optimale placering af toilet, håndvask og tank. 

Herefter har jeg lavet en tegning til kunden og vi har så regnet kostpris for projektet og fremsendt 

dette sælgeren. 

Har skrevet på rapporten 

 

14. September 

Arbejdsopgave:  

 

Uge 42 – 5 dage 
 

17. September 

Arbejdsopgave: Møde omkring afgangsprojekt, 10 fods linnedcontainer, tids- og materiale 

optimering  

Vi har hold et møde hvor vi har drøftet mulige projekter der kan kigges på til afgangsprojektet.  

Har snakket med Rico fra Faaborg jern igen, han mener at de vil kunne levere nye containere, hvilket 

jeg jo med kunden kom frem til ville være den bedste løsning. 

Jeg er begyndt at kigge lidt på tids- og materiale optimering. Som en start fokuserer jeg på 

opbygningen af lægteskelletter. Jeg er i gang med at opbygge et excel dokument der kan bruges til at 

beregne og outputte et dokumenter med den optimale fordeling af udskæringer.  

 



18. September 

Arbejdsopgave: tids- og materiale optimering 

Optimering ser jeg gerne bliver en væsentlig del af afgangsprojektet. Jeg er ved at sammensætte et 

forsøg der skal afprøve outputtet fra excel og skal være med til at vise hvorvidt det kan svare sig at 

optimere på processen 

 

19. September 

Arbejdsopgave: tids- og materiale optimering, afgangsprojekt 

Udover optimeringen har vi i dag gennemgået et sæt prefab kasser der skal til grønland. Kunden til 

disse ønsker flere lignende og dette åbner op for et muligt afgangsprojekt da de med stor 

sandsynlighed kan laves billigere hvis vi selv producere stål rammer i stedet for prefab. Dette skyldes 

at kasserne egentligt ikke skal kunne fragtes som en normal container. 

20. September 

Arbejdsopgave: tids- og materiale optimering 

I formiddags fik jeg endeligt excel dokumentet til at køre som jeg ønsker det. Opbygningen af 

programmeringen i VBA er dog en smule rodet, hvilket excel dokumentet desværre også er. Derfor 

er jeg begyndte at samle det hele i et mere simpelt dokument, der forhåbentligt gør det lettere at 

anvende. Jeg har nået at renskrive det meste af koden og det er lykkedes mig at få excel til at 

eksportere den ønskede data til en pdf.  

21. September 

Arbejdsopgave: tids- og materiale optimering 

Excel dokumentet er mere eller mindre lavet færdigt i dag. Den simple opbygning gør det muligt at 

indsætte en BOM liste direkte fra solidworks, og dokumentet kan så lave en cutliste og en styklist pdf 

ved at trykke på en enkelt knap 

 

Yderligt er jeg begyndt at lave en simpel guide til at bruge dokumentet  



Uge 43 – 4 dage 
 

24. September 

Arbejdsopgave: praktik rapport 

Det meste af dagen er gået med at opsamle løs ender i forbindelse med projekter beskrevet i 

praktikrapporten  

 

25. September 

Arbejdsopgave: Spindeltrappe, praktik rapport 

En anden fra teknisk afdeling sad med en opgave hvor der skulle tegnes en spindeltrappe med 

tilhørende repos, dette tegnede jeg. Der mangle nogle bestemmede dimensioner for at vi kan lave 

det endelige design. 

 

26. September 

Arbejdsopgave:  

Praktikrapporten er skrevet færdig og afleveres inden kl 10. 

 

27. September 

Arbejdsopgave: 

 





Teknisk dokumentation for konstruktionen af byttebox i en 8 fod container  

Brandklasse: 

Ifølge  BR18 § 82 skal et byggeri have en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af 

brand, yderligt er der en række parametre der skal tages hensyn til, her kan bl.a. nævnes 

materialevalg og herunder konstruktionens bæreevne i tilfælde af brand.  

Kravene til brandsikkerheden fastsættes ud fra en vurdering af anvendelseskategorien og 

risikoklasse 

Anvendelseskategorier skal fastlægges ud fra BR18, bilag 1, tabel 1, som ses nedenfor 

 

Da bytteboxen ikke er indrette med sovepladser og dens størrelse ikke vil give problemer 

med kendskab til flugtveje eller muligheden for at kunne bringe sig selv i sikkerhed, må den 

altså ligge under anvendelseskategori 1  

Fastlæggelsen af risikoklassen skal så ske ud fra BR18, bilag 1, tabel 2, et udsnit af denne ses 

nedenfor. Da boxen kun vil være i en etage med gulvet placeret umiddelbart over terræn, 

samt at brandbelastningen ikke vil i nå i nærheden af 1.600 MJ/m^2, må den ligge under 

risikoklasse 1. 



På baggrund af de fastlagte kategorier kan der så udvælges et passende bilag med præ-

accepterede løsninger. Det vurderes at konstruktionen fint ligger under Bilag 16 ”Præ-

accepterede løsninger for mindre bebyggelse i anvendelseskategori 1 og 4” i BR18 kap. 5 – 

Brand, og at dette altså kan anvendes til at sikre at sikkerheden er tilstrækkelig. 

Det fremgår af BR18 § 91, at bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i 

tilfælde af brand kan ske en sikker evakuering og redning af personer. Dette er grundet 

konstruktionens størrelse ikke et problem, da man altid vil være under 2 meter fra en 

åbning 

  

Ifølge bilaget er der ikke krav til konstruktionens brandmodstandsevne. Yderligt skal 

materialerne ifølge bilaget mindst klassificeret som D-s2,d2 (Klasse B materialer) og da 

konstruktionen kun består af stål og en træfacade på ydersiden overholder den altså dette 

krav.  

Der er ikke krav om brandtekniske installationer for bebyggelse i anvendelseskategori 1 



Konstruktionsklasse: 

Ifølge Bygningsreglementet skal en bærende konstruktion i et byggeri indplaceres i en 

konstruktions klasse. Dette skal gøres på grundlag af konstruktionens konsekvensklasse og 

kompleksitet, samt hvor stor en erfaring byggebranchen har med konstruktionstypen.  

Konsekvensklassen vurderes ud for konsekvenserne ved svigt i konstruktionen og er 

nærmere beskrevet i DS/INF 1990 ”Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner”, her 

vurderes konstruktionen til at ligge inden for den lave konsekvensklasse CC1.  

Ved kompleksitet skelnes mellem simple og komplekse konstruktioner. Der kan blandt 

andet skelnes mellem de to ved overskueligheden af lastnedføringen gennem 

konstruktionen såvel som forudsætningers betydning for konstruktionens virkemåde. En 

nærmere beskrivelse kan findes i SBi-anvisning 271 ”Dokumentation og kontrol af bærende 

konstruktioner.” 

Kompleksiteten af konstruktionen vurderes til at være en simpel konstruktionen, da taget af 

en container er designet til at overfører laster til de nedre hjørneklodser igennem 

hjørneprofilerne. Tagkonstruktionen vil forblive uændret i forhold til containerens originale 

opbygning og de 2 sider af containeren der fjernes vurderes ikke til at resultere i en 

væsentligt ændringen i styrken i forhold til de laster som konstruktionen vil blive udsat for. 

Dette bevises yderligt med simuleringsresultaterne. 

Ved konstruktionstyper kan en konstruktion ifølge BR18, § 488 betegnes som traditionel 

eller utraditionel alt efter hvor stor erfaring der er med konstruktionen i byggebranchen. 

Herunder vurderes der på baggrund af materialer, teknologier og udførelsesmetoder.  

Da konstruktionen tager udgangspunkt i en standardiseret 8 fods container, hvor der laves 

en simpel udskæring af siderne, vurderes det at konstruktionen vil kunne betegnes som 

traditionel.  

Samles disse tre kriterier ved hjælp af tabel nedenfor, fra BR18 § 489, kan det konkluderes 

at konstruktionen vil ligge inden for konstruktionsklasse 1 (KK1) 

 

 

 



Statisk simulering af boxen: 

Herunder vil der beskrives tankerne bag valgene truffet i forbindelse med simuleringerne, 

sidst gennemgås resultatet. 

 

Skillevæggen: 

For at sikre at skillevæggen er tilstrækkeligt dimensioneret til at holde den præspecificerede 

last på 200 kg laves der en simulering af denne. Væggen fastgøres i enden af Unistrut 

profilerne i bunden af rammen og der pålægges så en jævnt fordelt last på de 200 kg på alle 

8 hylder.  

 

Som der ses på billedet af resultatet, har væggen som forventet, på ingen måde problemer 

med at holde til den pålagte last. 

 

 

 

 

 



Tag: 

For at sikre at konstruktionen er tilstrækkeligt dimensioneret til at holde lasten på taget laves der en 

statisk simulering i Solidworks. I simuleringen er der indsat en last på 1000 kg jævnt fordelt over 

tagets areal, dette vurderes til at være væsentligt over det den egentligt vil blive belastet ved i brug. 

Et græs/sedumtag vejer normalt fra ca. 50 til 120 kg. pr. kvadratmeter 

(https://www.bolius.dk/groenne-tage-der-holder-paa-regnvandet-19265) og maksbelastningen fra 

dette vil altså med høj sandsynlighed ikke overstige 500 kg. 

Som der ses på billedet nedenfor, er alle fire sider taget af i simulationen, dette er udelukkende for 

at gøre det lettere at simulere, og resultaterne viser jo så bare at selv uden de to resterende sider er 

konstruktionen rigeligt stærk/stiv nok.  

 

 

 

 

 

 

 



Vind: 

Vindlaster indsættes også, her meget forsimplet. Teoretisk ville det være muligt at lave en decideret 

flowsimulation, men det ville være ret voldsomt i forhold til konstruktionens simple opbygning. I 

stedet laves der en forsimpling der giver en ide om styrken. 

For vindkræft på en falde kendes følgende formel: 

𝐹𝑤 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2 ∗ 𝐴 

Hvor  

 𝐹𝑤 = 𝑉𝑖𝑛𝑑 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑛 [𝑁] 

 𝜌 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3] 

 𝑣 = 𝑉𝑖𝑛𝑑ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 [𝑚/𝑠] 

 𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 [𝑚3] 

Ved luftens densitet er omkring 1,2 𝑘𝑔/𝑚3 ved havet overflade, beregningen laves ved en 

vindhastighed på 28 𝑚/𝑠, hvilket er hvilket svare til stormende kuling – orkan styrke.  Arealet regnes 

ud fra det største tværsnit og er 3,25 𝑚 ∗ 2,25 𝑚 ≈ 7.3 

𝐹𝑤 =
1

2
∗ 1,2 ∗ 282 ∗ 7.3 ≈ 3500 𝑁 

Da siderne jo er fjernet, indsættes der en fordelt last på 3500N, ca. tilsvarende en 24 m/s vind tværs 

ind på siden af den åbne container, der så bliver fordelt ud på topfladerne og hjørnestolperne. Dette 

vurderes at være en okay forsimpling da containersiderne forventes, fra fabrikantens side, allerede 

at være dimensioneret til at kunne modstå de vindlaster de måtte møde. 

 



Resultat: 

Nedenfor ses resultat af simulering og det ses at strukturen er rigeligt stærk nok til at holde 

til de laster den vil blive udsat for, selv uden de to sider der ikke bliver fjernet. Spændingen i 

hjørnestolperne ligger i et spænd af 1-20 MPa hvilket er væsentligt under flydespændningen 

af Cortenstål. 
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