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EXAMENSARBETE 
 
 

Modifiering av infästningskonsol till dragkrok 
Volvo S60 

 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete beskriver hur modifieringen av en infästningskonsol till drag-
kroken till Volvo S60 har utförts på Brink Sverige AB i Vänersborg. Arbetet beskrivs 
från planeringsstadiet fram till prototypbygge. Rapporten beskriver dessutom vilka krav 
och mål som satts för infästningskonsolen samt vilka konstruktionsförutsättningar som 
fanns. Modifieringen görs för att sänka tillverkningskostnaden och helst sänka vikten. 

Idégenerering har gjorts tillsammans med två ingenjörer på Brink Sverige AB och vid 
detta tillfälle valdes det ut två modeller att arbeta vidare med. De modellerades i 
Unigraphics och beräknades med finita elementmetoden. Den modell som uppvisade 
bäst resultat vid beräkningen optimerades och därefter utfördes en slutgiltig beräkning. 
En feleffektsanalys gjordes på modellen för att identifiera de fel som kan uppstå på 
konstruktionen och vilka effekterna skulle bli. En ritning på den utvalda modellen 
skickades till Brink Sverige AB så att prototypbygge skulle kunna ske. En prototyp har 
provats av Brink Sverige AB i en 94/20/EC-provning, men ett tillverkningsfel vid 
prototypbygget gjorde att en spricka uppstod och provningen avbröts. En ny prototyp 
skall tillverkas för att sedan köras i en ny provning. Detta resultat redovisas inte i denna 
rapport. En uppskattning av tillverkningskostnaden har gjorts av Brink Sverige AB som 
visar på en sänkning av priset. 
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DISSERTATION 
 

Modification of a connecting bracket  
to a towing hook 

Volvo S60 
 
 

Summary 

This degree thesis describes how a modification of a connection bracket to a towing 
hook of a Volvo S60 has been performed at Brink Sverige AB in Vänersborg. It also 
describes the work from planning to manufacturing of a prototype. It specifies criteria 
for the connection bracket. The goal is to reduce the manufacturing cost and the weight.  

The first step was a brainstorming session together with two engineers at Brink Sverige 
AB. At this occasion two models were selected for further work. They were modelled in 
Unigraphics and stress analysed with FEA. The model with the best results was 
optimized and analysed with FEA again. A Failure Mode and Effect Analysis was made 
of the model to identify failures that can appear of the design and what the effects could 
be. A drawing of the chosen model was sent to Brink Sverige AB for manufacturing of a 
prototype. Brink Sverige AB tested the prototype in a 94/20/EC-testing. Because of a 
manufacturing fault a crack developed and the test was interrupted.  A new prototype 
will be manufactured and tested. The results from that test are not presented in this 
thesis. Brink Sverige AB did a cost estimate that shows a reduction of the 
manufacturing cost.  
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Symbolförteckning 
94/20/EC-provning – obligatoriskt test för dragkrokar som gäller för personbilar 
enligt den europeiska standarden  

FEM – Finita elementmetoden, metod för hållfasthetsberäkning i dator  

SOLID 95 – tetraederelement av 2:a ordningen, används vid FEM-beräkning 

SMX – beräknad maximal spänning  

SMXB – uppskattad maximal spänning 

SMN – beräknad minimal spänning 

DMX – beräknad maximal deformation 

FMEA – Feleffektsanalys 

Po – Felsannolikhet 

S – Allvarlighetsgrad 

Pd – Upptäcktssannolikhet 

RPN-tal – Risk Priority Number = Risktal 

ANSYS – Dataprogram för beräkning med finita elementmetoden 

E-modul – Elasticitetsmodul, materialkonstant 

Tvärkontraktionstal – materialkonstant 

Ux – Frihetsgrad, translation i x-led 

Uy – Frihetsgrad, translation i y-led 

Uz – Frihetsgrad, translation i z-led 

Rotx – Frihetsgrad, rotation kring x-riktning 

Roty – Frihetsgrad, rotation kring  y-riktning 

Rotz – Frihetsgrad, rotation kring  z-riktning 
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1 Inledning 
Detta examensarbete omfattar 10 poäng på C-nivå vid högskolan i Trollhättan/Udde-
valla. Arbetet ingår i utbildningen för Maskiningenjör 120 poäng med inriktning 
design/produktutveckling. Examinator för arbetet är Mats Eriksson och handledare är 
Kjell Niklasson.  

Examensarbetet har utförts vid företaget Brink Sverige AB i Vänersborg och behandlar 
modifiering av infästningskonsol till dragkrok för Volvo S60. Handledare på Brink  
Sverige AB har varit Miso Kalliokorpi. 

Rapporten riktar sig främst till handledaren Miso Kalliokorpi och andra berörda på 
Brink Sverige AB samt teknikstuderande på högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 

1.1 Bakgrund 

Brink Sverige AB tillhörde tidigare VBG-produkter som tillverkar lastvagnsutrustning. 
Företaget är idag en del av den holländska Brinkkoncernen, som finns representerad i 
sju länder: Sverige, Danmark, England, Holland, Frankrike, Italien, Tyskland och Polen. 
Brink Sverige AB i Vänersborg utvecklar och tillverkar drag och tillbehör till 
personbilar och lätta lastbilar. Företaget är marknadsledande i Europa och tillhanda-
håller ca 2000 olika drag. Brink Sverige AB levererar originalutrustning till en lång rad 
personbilstillverkare, främst till Saab och Volvo. 

Företaget utför själva tester på alla dragkrokar som tillverkas, detta utförs i en 
94/20/EC-provning. Vid en 94/20/EC-provning utsätts en prototyp för två miljoner 
lastförändringar där krafterna av körning med bil eller husvagn simuleras. [1] Prov-
ningen är en obligatorisk test för dragkrokar som gäller för personbilar enligt den 
europeiska standarden 94/20/EC.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en ny lösning på en infästningskonsol till en 
dragkrok. Infästningskonsolen skall passa nya Volvo S60 och vara billigare i till-
verkningskostnad samt helst få en lägre vikt än nuvarande lösning.  

Brink Sverige AB anser att den nuvarande infästningskonsolen är dyr i inköp och att 
vikten på ca 4,5 kg/del är för hög. Målsättningen med examensarbetet är att sänka 
kostnaden samt helst hålla vikten under eller lika med 2 kg/del. Arbetet skall resultera i 
en prototyp. Tillverkning samt provning av prototyp skall göras hos Brink Sverige AB. 
Målet är att få fram en fungerande lösning som skall kunna tillverkas hos Brink Sverige 
AB. Ändringen införs löpande i produktionen. Den nya infästningskonsolen skall också 
klara 94/20/EC-provning utan att utmattningssprickor uppstår.  
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1.3 Problembeskrivning 

Tidigare erfarenheter visar att 90°-böjen (se bild 1-2) är ett kritiskt område för 
konstruktionen. I böjen uppstår det ofta höga spänningar. Bockade plåtkonstruktioner 
med fästhål får ofta för höga spänningar vid det första infästningshålet som tar upp ca 
60-70% av krafterna. Utrymmet för konstruktionen är också ett problem då Brink 
Sverige AB har ett begränsat område i bilen.  

Uppgiften var att hitta en lösning som klarar hållfasthetskraven i 90°-böjen samt vid det 
första fästhålet.  

 Bild 1. Infästningskonsolens vinklade del, vänster sida.                      Bild 2. Infästningskonsolens vinklade del, höger sida. 

 

1.4 Avgränsningar 

Brink Sverige AB kommer att utföra: 

•  Prototyptillverkning  

•  Provning av prototyp i provmaskin 

•  Kostnadskalkyl 

•  En lösning av problemet med ljuddämparupphängningen, vänster sida 

2 Förutsättningar 
CAD-geometri på Volvo S60 skickades från Volvo för att underlätta placeringen av 
fästet och förstå utrymmesproblematiken. Önskemål angående vikt och pris på den nya 
konstruktionslösningen har angetts från Brink Sverige AB. Miso Kalliokorpi har 
informerat om var det kan uppstå problem vid olika konstruktioner.  

3 Planerat tillvägagångssätt 
Nedan ges en beskrivning av planeringen av hur examensarbetet skall genomföras. 
Tillvägagångssättet används vid projektarbeten på Brink Sverige AB och har även 
tillämpats under liknande former på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Modellering 
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samt beräkning med finita elementmetoden kommer att göras på Högskolan i Troll-
hättan/Uddevalla. 

3.1 Förstudie 

Informationsinsamling ska ske genom fotografering av en Volvo S60 med den 
nuvarande gjutna infästningskonsolen samt även av andra lösningar. Samtal skall hållas 
med handledaren Miso Kalliokorpi angående val av lämpligt material samt den 
provningsmetod som används hos Brink Sverige AB. 

CAD-geometri skall överföras till dator på HTU. I CAD-geometrin medföljer en 
infästningsyta som modellerna skall anpassas till vid modellering i Unigraphics. Mått på 
infästningsytan och bilder på geometrin skall tas fram. 

3.2 Tidplan 

En tidplan skall sammanställas för hand samt i Excel som Gantt-schema, detta skall 
göras för att få en bättre överblick av arbetet och kunna kontrollera att arbetet hålls inom 
tidsramarna. Tidplanen skall göras enligt Brink Sverige AB:s arbetssätt och sedan 
skickas till handledaren Miso Kalliokorpi på företaget för påseende. Tidplanen kommer 
senare att uppdateras om avvikelser sker.  

3.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation skall skrivas efter givna krav och önskemål från Miso Kalliokorpi 
på Brink Sverige AB. QFD-matris kommer inte att användas då det inte finns några krav 
från Brink Sverige AB att detta skall utföras.  

3.4 Idégenerering 

Idégenerering skall göras i samarbete med två ingenjörer på Brink Sverige AB, hand-
ledaren Miso Kalliokorpi och konstruktören Kenneth Persson. Vid idégenereringen skall 
de bilder som tagits på den nuvarande lösningen samt tidigare lösningar användas. Vid 
detta tillfälle kommer två till tre alternativ att väljas ut för vidare bearbetning i 
Unigraphics.  

3.5 Modellering i Unigraphics 

Modellerna kommer att modelleras upp i den CAD-geometri som erhållits från Volvo. 
Därefter kommer förenklingar av modellerna att göras före överföring till FEM-
programmet. Dessa förenklingar underlättar beräkningarna med finita elementmetoden. 
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3.6 Beräkning med finita elementmetoden 

Beräkning med finita elementmetoden kommer att göras på de olika modellerna för att 
utvärdera om de klarar materialets sträckgräns. Resultatet av beräkningen med finita 
elementmetoden kommer sedan att avgöra vilken modell som blir den slutgiltiga 
lösningen för prototyptillverkning och 94/20/EC-provning. Den modell som väljs ut 
skall skickas i STEP-format till Brink Sverige AB för packningskontroll. 

3.7 FMEA - feleffektsanalys 

En konstruktions-FMEA kommer att göras, enligt Brink Sverige AB:s mall, på den 
modell som väljs ut i samråd med företaget. Feleffektsanalysen görs för att kunna 
identifiera de fel som kan uppstå vid användning av infästningskonsolen. Rekommen-
derade åtgärder kommer att ges vid för höga risktal.  

3.8 Ritning 

En ritning kommer att göras på den utvalda infästningskonsolen och skickas till Brink 
Sverige AB. Ritningen behövs för att en prototyp skall kunna byggas och därefter testas 
prototypen i en 94/20/EC-provning. 

4 Genomförande och resultat 
Arbetet började med att information samlades in, samtidigt skrevs en tidplan som under 
arbetets gång har uppdaterats (se bilaga 1). För att få en uppfattning om hur den 
nuvarande infästningskonsolen är monterad ordnade Brink Sverige AB en Volvo S60 
för fotografering (se bild 3-4). 

Fotografering gjordes även på andra lösningar. Bilderna användes sedan som underlag 
vid idégenereringen och modelleringen i Unigraphics. 

 

 

 

Bild 3.  Nuvarande gjutna infästningskonsol.                       Bild 4. Nuvarande gjutna infästningskonsol. 
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4.1 Kravspecifikation  

En kravspecifikation har skrivits efter givna krav och önskemål från Miso Kalliokorpi 
(se bilaga 2). Ett av kraven är att materialet i konsolen skall vara av svetsbart stål. Det 
primära kravet är att konstruktionens maximala effektivspänning skall ligga under 
sträckgränsen för materialet i de kritiska delarna. Då bör enligt erfarenhet konstruk-
tionen klara utmattningsprovet. 

4.2 Idégenerering 

Idégenerering har skett tillsammans med handledaren Miso Kalliokorpi och kon-
struktören Kenneth Persson, ingenjörer på Brink Sverige AB. Vid detta tillfälle valdes 
två koncept ut i samråd med företaget. Dessa koncept valdes utifrån att de skulle kunna 
tillverkas av Brink Sverige AB samt att koncepten hållfasthetsmässigt såg ut att klara 
provningen (se bilaga 3). Koncepten bearbetades vidare i Unigraphics och modellerades 
i olika varianter. 

4.3 Modellering i Unigraphics  

Den erhållna CAD-geometri från Volvo på Volvo S60 har överförts till Unigraphics. 
Koncepten modellerades efter anpassning till bilens geometri och utrymmet mellan 
stötfångaren och bakre plåt (se bild 5-6). 

                                 Bild 5.  Geometri på Volvo S60 stötfångare med tvärrör. 

                                  Bild 6.  Geometri på Volvo S60 bakre plåt, insida. 
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Mått på infästningsytan har tagits fram för att underlätta dimensioneringen av 
infästningskonsolen (se bilaga 4).   

De två valda koncepten döptes till Modell A och Modell B. Modell A modellerades i tre 
olika varianter, dessa döptes till Modell A:1, Modell A:2 samt Modell A:3. Modell A:1 
modellerades som en bockad infästningskonsol, Modell A:2 modellerades som en 
variant av Modell A:1 men med gluggar för skruvskallarna. Modell A:3 gjordes som en 
bockad infästningskonsol och böjdes i 90° där det hoppressade tvärröret skall fästas (se 
bilaga 5). I fallet med Modell A:1 sattes en bricka med tjocklek 6 mm ihop mellan 
infästningskonsol och tvärröret (se bild 7). Modell A:1 modellerades med tjocklekarna 8 
mm och 10 mm, detta för att kunna se vilka skillnader som uppstod vid beräkning med 
finita elementmetoden. En modell gjordes där infästningskonsolen fick tjocklek 8 mm 
och med en bricka som hade tjocklek 8 mm.  

Modell B modellerades i två varianter som båda utgår från en solid stång bockad i 90° 
(se bilaga 6). Dessa två döptes till Modell B:1 och Modell B:2. Modell B:1 
modellerades med en diameter på 38 mm där en av armarna frästes på över- och 
undersidan för att skapa plana ytor. På den plana ytan fästes sedan distansrör. Modell 
B:1 kan ej tillverkas med en fräst yta på grund av kostnadskraven, därför utfördes inte 
beräkning med finita elementmetoden. Modell B:2 modellerades med en diameter på 36 
mm där en av armarna pressades ihop för att skapa plana ytor, för fäste av distansrör. (se 
bild 8) 

Bild 7.  Infästningskonsol Modell A:1.                                                    Bild 8.  Infästningskonsol Modell B:2. 

 

Förbättringar av modellerna har gjorts under arbetets gång i samarbete med Miso 
Kalliokorpi. Modellernas tvärrör byggdes efter anpassning till bilens geometri och 
utrymme (se bilaga 7). Före överföring till ANSYS gjordes vissa förenklingar på 
modellerna för att underlätta beräkningarna med finita elementmetoden. Modellerna 
trimmades till hälften då modellerna är symmetriska och svetsfogarna vid distansrören 
togs bort den informationen inte behövs vid beräkningen (se bild 9-10).  
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 Bild 9.  Modell A:1, tjocklek 8 mm, bricka 6 mm.               Bild 10.  Modell B:2, halverad för FEM-beräkning. 

 

4.4 Beräkning av provkraft 

Provkraften fick ej överstiga 5,46 kN vilket kontrollerades med en beräkning enligt 
94/20/EC-provning (se bilaga 8).  

Vid beräkning av provkraft används bilens maxvikt och max släpvikt i en formel för att 
få ut D-värdet som sedan används för att få ut provkraften. Maxvikt för bil (WM) är 
2200 kg och max släpvikt (WR) är 1600 kg.  

 

1000)(

81,9)(

∗+
∗∗=

WRWM

WRWM
D   = kN1,9

100016002200

81,916002200 =
∗+
∗∗

  

 

Provkraften (F) beräknas med hjälp av D-värdet. 

 
 
 

4.5 Beräkning med finita elementmetoden   

Beräkning med finita elementmetoden gjordes för att kontrollera hållfastheten på 
infästningskonsolen. Hållfastheten fick sedan avgöra vilken lösning som kommer att 
byggas som prototyp och testas i 94/20/EC-provning hos Brink Sverige AB. Nedan ges 
en beskrivning i arbetsgången vid beräkning med finita elementmetoden. 

4.5.1 Förberedelse inför beräkning med finita elementmetoden 

Modelltypen bestämdes till 3D och analystypen till statisk linjär strukturberäkning. 
Elementtypen bestämdes till SOLID95, 2:a ordningens tetraederelement, denna 
elementtyp passar för modeller med krökta ytor. Då Brink Sverige AB använder 

kNDF 46,591006,06,0 =∗=∗=
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Domex-material till bockade konstruktioner valdes  Domex 310YP till Modell A, detta 
material har en sträckgräns på  310 N/mm2 [2]. Till Modell B valdes ett stångämne 
SS2172-00 som har en sträckgräns på 300 N/mm2  vid diameter (16) – 40 mm [3]. Dessa 
material har samma materialvärden med elasticitetsmodul, E = 210 000 N/mm2, 
tvärkontraktionstal, ν = 0,3 och densitet, ρ = 7,8∗ 10 –9 ton/mm3. Låsningar bestämdes så 
att stelkroppsrörelse är förhindrad, det vill säga rörelse i Ux, Uy, Uz, Rotx, Roty och 
Rotz skall vara förhindrad. Symmetrilåsning gjordes där dragkroken delades. Lasten 
bestämdes som utbredd last på kulans area. 

4.5.2 Låsningar och laster 

På Modell A:1 gjordes låsningar i alla riktningar på areorna i de tre hålen och symmetri-
låsning gjordes i snittet på dragkroken (se bilaga 9). På Modell B:2 gjordes låsningar i 
alla riktningar på kontaktytans areor på de tre distanserna och symmetrilåsning gjordes i 
snittet på dragkroken (se bilaga 10).  

Om max kultryck S är mindre än 0,12 ∗  D skall provningsvinkel α = 15° användas (se 
bilaga 8). Provkraften F = 4,56 kN delades upp i en horisontell och en vertikal kraft (se 
bilaga 11) Fb = 3,6454 kN och Fa = 0,9771 kN. Själva dragkroken gjordes förenklad, 
istället för en kula gjordes en kub där kraften lades på två areor (se bilaga 12). 
Förenklingen hade ingen inverkan på resultatet då kubens centrum placerades där kulans 
centrum skulle placerats efter ritningsmått.  

4.5.3 Plottning av resultat  

Deformationen plottades för att kontrollera att modellerna deformerats på rätt sätt. 
Skillnaderna mellan modellernas deformation var obetydlig, därför visas bara resultatet 
av Modell B:2 (se bilaga 13). Plottning av effektivspänning visade att resultatet överens-
stämmer med de tidigare erfarenheter som Brink Sverige AB har av andra 
konstruktioner. Programmet beräknade max effektivspänning, SMX = 598 N/mm2 och 
uppskattade max effektivspänning, SMXB = 864 N/mm2 för Modell A:1. Detta ger ett 
fel på ca 45 % (se bilaga 14). För Modell B:2 beräknade programmet max 
effektivspänning, SMX = 240 N/mm2 och uppskattade max effektivspänning, SMXB = 
352 N/mm2 vilket ger ett  fel på ca 47 %. Spänningen i den kritiska delen, på insidan av 
den 90° bockningen, låg mellan 200-233 N/mm2 (se bilaga 15). Här är beräkningsfelet 
säkert mindre, troligen under 25 %. 

4.5.4 Resultat av beräkning med finita elementmetoden  

Modell A:1 visade sig få för höga spänningar i den kritiska vinkeln där bricka och stång 
möts och maxspänning uppkom på undersidan vid infästningskonsolens första hål. Det 
kan ligga inbyggda spänningar i bockningen vilket gör att maxspänningen kan bli högre 
än beräknat. Detta gjorde att Modell A:1 valdes bort som lösning.  
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På Modell B:2 uppkom det spänningar i 90°-böjen samt vid första distansröret, men de 
spänningar som uppkom låg under sträckgränsen för materialet. Då Modell B:2 kommer 
att avspänningsglödgas finns det inga inbyggda spänningar p g a bockningen. Modell 
B:2 valdes ut i samråd med Brink Sverige AB för en slutlig beräkning med finita 
elementmetoden efter vissa geometriska ändringar.  

4.6 FMEA-feleffektsanalys 

En mindre konstruktions-FMEA gjordes på den utvalda modellen, Modell B:2. Denna 
feleffektsanalys är granskad och godkänd av Miso Kalliokorpi, Brink Sverige AB. 

Feleffektsanalysen gjordes för att kunna identifiera de fel som kan uppstå vid an-
vändningen av infästningskonsolen. Graderingen sattes till skala 1-5 för Po, S och Pd. 
Feleffektsanalysen visade att RPN-talet för distanserna blev hög och den 
rekommenderade åtgärden ”prova med hammarslag” infördes (se bilaga 16).  Åtgärden 
”prova med hammarslag” innebär att man slår på distansrören med en hammare för att 
se om svetsen håller.  

4.7 Ritning 

En ritning gjordes i Unigraphics på den utvalda infästningskonsolen, Modell B:2 (se 
bilaga 17). Ritningen skickades till Brink Sverige AB för tillverkning av prototyp, denna 
prototyp skall sedan provas i en 94/20/EC-provning.  

4.8 Resultat av 94/20/EC-provning 

En prototyp byggdes av Brink Sverige AB för att provas i en 94/20/EC-provning. 
Provningen stoppades vid 645 000 cykler då en spricka uppstod (se bild 11 – 12). 

Sprickan började vid en vass anvisning på prototypen. Sprickan uppstod på grund av att 
en miss gjorts vid tillverkningen av prototypen. En ny prototyp skall tillverkas och 
provas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11.  Spricka vid övergång mellan materialtjocklekarna.                     Bild 12.  Prototyp monterad i provmaskin. 
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4.9 Beräkning av vikt och volym 

Vikten på den slutliga modellen, Modell B:2, beräknades till ca 3,5 kg/infästningskonsol 
inklusive distanser i Unigraphics. Vid handräkningar beräknades vikten till ca 3,3 
kg/infästningskonsol exklusive distanser. Distansernas vikt beror på vilken tjocklek som 
väljs. I Unigraphics gavs distansrören en tjocklek på sex mm. Den totala ämneslängden 
blev ca 420 mm/infästningskonsol vid handräkning (se bilaga 18-19). 

4.10  Tillverkningskostnad 

Brink Sverige AB har gjort en kostnadskalkyl på Modell B:2 vilket visade att till-
verkningskostnaden skulle sänkas med 45 %. Denna typ av detalj passar också utmärkt 
för tillverkning i Brinks holländska fabriker. 

4.11  Analys av resultat 

Genom Brink Sverige AB:s erfarenhet av tidigare konstruktioner uppkommer de största 
spänningarna i 90°-böjen samt i det första fästhålet. På Modell B:2 uppkommer en 
spänning på ca 235 N/mm2 i 90°-böjen. Modell B:2 har en grov elementindelning vilket 
betyder att det finns en högre verklig spänning. Spänningen är troligtvis mindre än 25% 
högre än 235 N/mm2. Den uppskattade spänningen blir då 1,25 * 235 = 294 N/mm2. 
Spänningen ligger ändå under materialets sträckgräns på 300 N/mm2, som var kravet för 
att bygga en prototyp för provning.  

Den grova elementindelningen gav en feluppskattning på 32 % för Modell B:2 vilket är 
ett högt värde. För att minska feluppskattningen skulle en tätare elementindelning kunna 
göras. Elementindelningen gick dock inte att ändra på då det inte fanns tillräckligt med 
minne i programmet på högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 

Vikten kommer inte att halveras men den minskas med ca 1 kg/del, vilket är ett bra 
resultat.  

5 Slutsatser 
Modell B:2 är den av konsolerna som bäst klarade de krav som ställts. Modell B:2  
passar i bilens geometri, klarade hållfasthetskraven vid beräkning med finita element-
metoden. Det är också en modell som Brink Sverige AB själva skulle kunna tillverka, då 
de koncept som valdes vid idégenereringen valdes med tanke på producerbarheten. 
Tillverkningskostnaden skulle bli lägre om tillverkning sker inom Brinkkoncernen och 
genom detta sparar företaget pengar. En annan fördel med Modell B:2 är att vikten blev 
lägre än för nuvarande gjutna konsol. Modellen kräver ganska lite utrymme. Klarar 
modellen inte 94/20/EC-provningen kan dimensionen på infästningskonsolen ökas 
något för att åter beräknas och provas.  
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5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Vikten på Modell B:2 skulle kunna sänkas ytterligare om ett rör användes istället för en 
solid stång. En ny beräkning med finita elementmetoden måste då göras för att se om 
hållfasthetskraven uppfylls. 
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