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Abstract 

This report presents the thesis 15hp (C-level) in the mechanical engineering program 

at Jönköping University. The work has been carried out together with Kongsberg 

Automotive AB in Ljungsarp. The aim of this work was to develop one of their 

product series of steering columns so that electric motors will replace the current 

manual controls for various adjustments such as height, tilt and angle of the steering 

wheel.  

To limit the scope of the project, a decision was made to only focus on the adjustment 

for the tilt function. The task is solved by a concept generation and further 

development of these to create a modular solution that is also as cheap as possible. 

One reason why an electric conversion of the steering column is desired is that the 

current controls are taking up too much space and are perceived as strenuous by the 

users. Therefore, a great emphasis has also been directed to make the concept as 

compact as possible. 

The result became a wire-based technical solution that allowed the electric motor to 

be placed where it was most appropriate rather than near the adjustment point in 

question. The motor is fixed on a small optimized plate which can be either welded or 

fixed with tie wraps. To transfer the power from the motor through the wire to the 

trigger on the gas spring a lever of bent sheet metal was designed, thus allowing the 

adjustment of tilt.  
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Sammanfattning 

Detta arbete redovisar ett examensarbete 15hp (c-nivå) på 

maskiningenjörsprogrammet vid Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har utförts 

tillsammans med Kongsberg Automotive AB i Ljungsarp. Syftet med arbetet var att 

utveckla en av deras produktserier av styrkolonner så att elmotorer ersätter de 

nuvarande manuella reglagen för olika justeringar så som höjd, lutning och vinkel på 

ratten. För att begränsa projektets omfattning valdes en av de tre justeringspunkterna 

på produktserien att el-konverteras.  

Uppgiften löstes genom en konceptgenerering och en vidare utveckling av dessa 

koncept för att komma fram till en bra modulär lösning som också är så billig som 

möjligt. En anledning till varför en el-konvertering av styrkolonnen önskas är att 

nuvarande reglage tar för mycket plats och uppfattas som ansträngande att använda av 

förare. Därför låg också stort fokus på att göra konceptet så kompakt som möjligt.  

Resultatet blev en vajerbaserad teknisk lösning som tillät att elmotorn kunde placeras 

där det var mest lämpligt istället för omkring justeringspunkten. Motorfästet blev en 

materialoptimerad bricka som antingen kan svetsas fast eller monteras fast med 

buntband. För att överföra kraften från motorn via vajer till gasfjäderventilen som 

aktiverar justeringen för tilt designades en hävarm av bockad plåt.  
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1 Introduktion 
 

Detta examensarbete är gjort av två studenter med vägledning från företaget 

Kongsberg Automotive AB i Ljungsarp och är en avslutande del i en treårig 

utbildning på programmet maskinteknik med inriktning på produktutveckling och 

design.  

Studenterna har arbetat under vägledning av Gunnar Eriksson som är Program & RD 

manager och Mattias Johansson som är konstruktör på Kongsberg.  

Ergonomi och användarvänlighet har fått ett allt större fokus för produktutvecklingen 

inom fordonsindustrin och arbetsfordon är inget undantag. Därför beslutade 

Kongsberg som är en underleverantör inom fordonsindustrin att utveckla sin serie av 

styrkolonner för att förbättra användarvänligheten och förarergonomin som deras 

styrkolonner erbjuder. Uppdraget var att utveckla deras modulserie av styrkolonner 

med elmotorer istället för det manuella reglage som i dagens läge låser upp 

justeringen.  

 

1.1 Företaget Kongsberg Automotive 
 

Rapporten är gjord på uppdrag av Kongsberg PPS i Ljungsarp. PPS som står för 

Power Product Systems är den del av Kongsberg Automotive som fokuserar på 

styrsystem till offroad fordon. Kongsberg Automotive är en global leverantör inom 

fordonsindustrin och har 40 fabriker i 20 länder runtom i världen med omkring 10 000 

anställda.  

 

2008 köpte Kongsberg upp delar av företaget Teleflex och tog då över fabriken i 

Ljungsarp som producerade styrkolonner. Kongsberg använder sig av anläggningen 

till utveckling och tillverkning av styrkolonner för offroad fordon (t ex grävmaskiner, 

traktorer etc.) [3] 
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1.2 Problembeskrivning 
 

Uppdragsgivaren Gunnar Eriksson på Kongsberg Automotive i Ljungsarp hade 

önskemål att utveckla deras befintliga styrkolonnserier. Uppgiften var att utveckla en 

lösning som ersatte de manuella reglagen för att låsa upp och låsa justering för de tre 

justeringsmekanismerna på styrkolonnen. 

Uppdraget var att komma fram till ett koncept för hur elmotorer kan utföra de 

manuella reglagens uppgift på deras styrkolonner. Arbetet inleddes med att undersöka 

om någon av de redan använda elmotorerna på Kongsberg kunde utföra det arbete 

som krävs för att låsa upp justeringen. Elmotorn modell Hella Actuator 6NW 

861 131-3X utvärderades i första hand.  

Efter utvärdering av elmotorn skulle flera koncept med lösningar göras för både hur 

kraft och rörelse från elmotorn kunde överföras till justeringspunkten samt även vilka 

möjliga ställen på styrkolonnen elmotorn kunde fästas på. Dessa koncept skulle 

utvärderas och sållas för att till slut komma fram till ett bästa koncept. 

Ett krav var att lösningen skulle vara kompatibel med så många av deras olika 

modeller som möjligt. Lösningen skulle alltså vara modulär. Dessutom skulle 

lösningen vara så kompakt som möjligt eftersom en stor anledning till varför de 

nuvarande manuella reglaget ville bytas ut var för att lämna mer plats åt föraren. 

Slutligen skulle lösningen vara ekonomiskt gångbar och lämplig för produktion i 

mindre volymer vilket innebar att en enkel montering och tillverkningsprocess var att 

föredra.  

1.2.1 Produkten: Double Tilted and Telescopic Steering Column  
 

En styrkolonn är en stång som ratten sitter på och som överför vridmomentet från 

ratten till styrservon vilken i sin tur styr fordonet. Eftersom olika fordon ställer olika 

krav behövs många olika styrkolonner. I dagens läge har Kongsberg 14 stycken 

grundtyper av styrkolonner med flera olika funktioner och fördelar.  

Serierna av styrkolonner i dagens läge är högst modulära vilket minskar ledtider på 

modifikationer och utveckling av nya styrkolonner för att passa nya kunder. En 

modulär serie minskar också tillverkningskostnaden då många komponenter är 

gemensamma och en stor serie av styrkolonner leder till att fler kunders specifika krav 

kan tillfredsställas. 

Styrkolonnserierna är uppkallade efter deras respektive justeringsmöjligheter och 

styrkolonnen som har använts för mätning och konceptgenerering tillhör 

produktserien Double Tilted and Telescopic Steering Column, vilket är styrkolonner 

med tre stycken justeringsmöjligheter. 
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Figur 1. Relevanta delar på Styrkolonnen. 

 

Den första justeringen är den undre tilten vilken sitter längst ner och justerar 

styrkolonnens lutning. Den är låst av en gasfjäder (se figur 1) som sitter i vinklad 

riktning och är fäst mitt på stången samt längst ned i fotens fäste. Gasfjädern är helt 

stel i normalt läge och aktiveras av en ventil på dess nedre ände och blir då 

utdrag/hopdrag-bar vilket leder till att styrkolonnen kan tiltas samt ger en uppåtriktad 

kraft som minskar kraften föraren behöver tillföra för att ändra styrkolonnens lutning. 

För att trycka in gasfjäderventilen finns en pedal som fungerar som en direkt hävarm 

till ventilen. Styrkolonnens totala tilt begränsas av gasfjädern då den blir helt intryckt 

samt att styrkolonnen är låst av en vajer som stoppar gasfjädern från att dras ut för 

långt. 
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Den andra justeringen är teleskopfunktionen (se figur 1) vilken justerar styrkolonnens 

längd. Teleskopfunktionen är låst av en broms vilken sitter på en hävarm som är 

förspänd av en utdragen fjäder. För att låsa upp teleskopjusteringen finns ett handtag 

som dras uppåt vilket drar ut fjädern och på så vis släpper på förspänningen.  

Den tredje justeringen är rattens lutning gentemot styrkolonnen själv. Den är låst av 

två kuggfästen som är förspända av en hoptryckt fjäder. För att låsa upp denna 

justering används samma handtag som låser upp teleskopfunktionen (se figur 1) men 

som nu dras nedåt vilket ytterligare trycker ihop fjädern och drar isär kuggfästena. Det 

finns dessutom en tredje fjäder vars funktion är att dra ratten uppåt vilket minskar 

arbetet föraren behöver utföra och får ratten att verka lättare.  

 

1.2.2 Hella Actuator 6NW 861 131-3X  
Elmotorn som används är en 12 V motor (se figur 2) med en inbyggd snäckväxel som 

omvandlar elmotorns roterande rörelse till en linjär rörelse. När ingen spänning är 

kopplad till elmotorn återgår den till sitt ursprungliga läge med hjälp av en förspänd 

fjäder. När spänning tillförs drar motorn in motorkolven med en kraft av 170 N.  

 

 
 Figur 2. Skiss av Hella Actuator 6NW 861 131-3X 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Eftersom ergonomi är en viktig del i dagens fordonsindustri är Kongsbergs mål med 

projektet att utveckla deras serier av styrkolonner för att få fram en mer kompakt 

lösning som ger föraren mer utrymme i hytten samt är enklare att justera. Ett problem 

med dagens lösning är att pedalen och handtaget som låser upp justeringen tar upp 

mycket utrymme och är ansträngande att använda. Därmed blir syftet med arbetet att 

ta fram en lösning där elmotorer används för att låsa/låsa upp justeringen på 

styrkolonnen. En sammanfattning av kraven (se bilaga: Kravspecifikation) som ställs 

på lösningen är: 

 Lösningen ska om möjligt ske med modellen Hella Actuator 6NW 861 131-

3X. 

 Lösningen ska vara så kompakt som möjligt eftersom utrymme är en stor 

anledning till varför den nuvarande lösningen inte är optimal ur en ergonomisk 

synvinkel för föraren. 

 Lösningen ska vara modulär och på så vis kompatibel med alla deras olika 

modeller av styrkolonner. 

 Lösningen ska vara så billig som möjligt.  

Dessa krav leder till frågeställningarna.  

1. Vilka manuella reglage kan ersättas av de redan använda elmotorerna inom 

Kongsberg? 

2. Hur kan ett koncept som bäst möter kraven tas fram? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 

En avgränsning gjordes där endast en av de tre justeringspunkterna valdes ut för el-

konvertering, den nedre av de tre justeringarna valdes vilken justerar styrkolonnens 

lutning och i dagens läge låses upp av en pedal.  

Examensarbetets fokus ligger på att komma fram till ett bra koncept som uppfyller 

företagets krav. Prototyptillverkning, monteringsberedning och kostnadskalkyl 

kommer ske i mån av tid.  

Placering och montering av elektrisk brytare för att aktivera elmotorn ingår inte i 

denna rapport. 

 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med kapitlet Verktyg och metodik i vilken en genomgång görs av 

vilka analysverktyg och metoder som använts i examensarbetet. Detta följs sedan upp 

av Genomförande och arbetsprocess där hela arbetsförloppet beskrivs samt 

tillämpning av analysverktyg och metoder. 

Nästa del är Konceptutveckling i vilken en utveckling och slutgiltigt resultat av det 

vinnande konceptet presenteras.  

I den avslutande delen beskrivs det slutliga resultatet av examensarbetet och vad som 

skulle kunna vidareutvecklas. 
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2 Verktyg och metodik 

2.1 Set-based Concurrent Engineering 

Metoden Set-Based Concurrent Engineering (SBCE) används under 

konceptutvecklingsfasen eliminera koncept efter en genomtänkt metodik. I figur 3 ses 

en visualisering för hur metoden går till.  

Figur 3. Visualisering av SBCE metoden. [4] 

Att tillämpa SBCE kan beskrivas som att: 

 Simultant utforska flera olika lösningar för varje delsystem 

 Att eliminera dessa lösningar progressivt med tid och kostnadseffektiva 

metoder. Elimineringsmetoder testar och/eller analyserar lösningarnas 

svagheter och styrkor.     

 Använda resultatet från elimineringsmetoder och utvidga kunskapsdatabasen.  

 Använd en lösning när den har bevisats mest lämplig. 

Metoden används för att effektivisera och möjliggöra innovativa lösningar och för att 

projekt ska bidra med mer användbar kunskap. [5] s. 111 

 

2.2 Kravspecifikation 
En teknisk kravspecifikation används inom produktutveckling för att ge en tydlig bild 

av produktens interna och externa behov. Den tekniska specifikationen innehåller en 

kortare beskrivning av produkten och en lista med skall och bör-krav.  

Ett skall-krav är ett krav som koncept och idéer måste uppfylla för att vidareutvecklas 

vilket innebär att om ett enda skall-krav inte uppfylls skall konceptet kastas. Ett skall-

krav måste vara formulerat så en att det antingen uppfylls eller inte. Skall-kraven gör 

att det går snabbt att sålla bort irrelevanta koncept och samtidigt släppa igenom alla 

acceptabla lösningar. 
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Bör-krav är krav som används när det finns flera koncept som tillfredsställer skall-

kraven. Bör-kraven ligger till grund för utvärdering av acceptabla koncept. Det 

koncept som ”vinner” utvärderingen är det bästa konceptet och är det koncept som 

blir vidareutvecklat. [6] 

 

2.3 Konceptgenerering 
Brainstorming, analogi och morfologi är metoder som används för att generera en 

mängd potentiella koncept.  

2.3.1 Brainstorming  

Brainstorming är en metod som går ut på att generera så många idéer som möjligt. 

Idéer får inte kritiseras under pågående brainstorming och alla koncept skrivs ned 

även om dem verkar löjliga eller omöjliga eftersom dessa ibland kan leda till andra 

användbara idéer. [7] 

2.3.2 Analogi 

Analogi är en metod vars syfte är att ta inspiration från befintliga funktioner och 

lösningar som löser liknande problem i andra sammanhang. Det bästa sättet att 

komma på lösningar genom analogi är att fundera på vad för andra saker som utför en 

liknande funktion som den man vill använda. [7] 

2.3.3 Morfologisk metod 

Den morfologiska metoden är en metod som utförs i tre steg. Första steget är att göra 

en funktionsnedbrytning där alla delfunktioner som måste ingå i konceptet listas upp. 

I nästa steg genereras så många lösningar till varje enskild delfunktion som möjligt 

vilka listas upp ihop med delfunktionerna i en morfologisk matris. I tredje steget 

skapas fullständiga koncept genom att kombinera olika de olika lösningarna. 

Mängden olika koncept som kan genereras utifrån matrisen beror på hur många 

lösningar som framkom till varje delfunktion. [7] 

2.4 Sållning 

Inledningsvis används grova sållningsmetoder som snabbt sållar bort irrelevanta 

koncept och längre in i projektfasen görs noggrannare sållningar där erfarenhet från 

Kongsbergs konstruktörer används. 

 

2.4.1 Go/No Go 

Go/No Go metoden innebär att man snabbt kontroller att ett koncept kan nå alla krav 

som ska uppfyllas. Om en ett koncept når alla krav får det utvecklas vidare, annars 

avbryts utvecklingen och konceptet arkiveras. [8] 
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2.4.2 Gut feel  

När ett koncept ska evalueras har en designer ofta en magkänsla om ett koncept är 

genomförbart eller inte. Dessa bedömningar om ett koncept är genomförbart eller inte 

kallas ofta för ”gut feel” och metodens effektivitet beror på hur mycket erfarenhet 

som finns tillgänglig. Gut feel är kvalificerad gissning och bör endast användas som 

en grov sållningsmetod.  [9] 

2.4.3 Pughs Utvärderingsmatris 

Pughs matris är en generell utvärderingsmetod där lösningar poängsätts med hjälp av 

viktade kriterium. Koncepten jämförs med referenskonceptet inom varje kriterium och 

vinner/förlorar poäng motsvarande vikten. Poängen summeras och det konceptet med 

flest poäng är bäst. Om samtliga koncept som jämförs med referensen har negativt 

antal poäng så är referenskonceptet bäst. Referenskonceptet kan vara ett internt 

koncept och bör i så fall vara det bästa enligt Gut Feel, alternativt kan en befintlig 

lösning användas som referens. I examensarbetet användes bör-krav ifrån 

kravspecifikationen som viktade kriterium. I figur 4 ses ett exempel på hur en Pugh-

matris ser ut. [8]

 

Figur 4. Exempel på en Pugh-matris [9] 

 

2.5 Koppling mellan frågeställningar och metoder 

2.5.1 Metodik för att besvara frågeställning 1 
För att besvara den första frågeställningen ” Kan någon av de redan använda 

elmotorerna på Kongsberg ersätta de tre mekaniska lösningarna som låser/låser upp 

justeringspunkterna i dagens läge?” genomfördes en mätning där alla krafter som 

verkar i justeringspunkterna mättes upp och det totala arbetet som krävs för att helt 

öppna justeringspunkterna beräknades. Mätningen utfördes på produkten Double 

Tilted and Telescopic Steering Column och elmotorn som utvärderades är av 

modellen Hella Actuator 6NW 861 131-3X. För detaljer se bilaga Mätning. 
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2.5.2 Metodik för att besvara frågeställning 2 
För att besvara frågan ”Hur kan ett koncept som bäst möter kraven tas fram?” 

användes en rad metoder inom konceptgenerering och sållning.  

 

2.5.2.1 Brainstorming 

Konceptgenereringen inleddes med metoden Brainstorming vilket är en metod för ett 

generera en stor mängd idéer på kort tid. Gruppmedlemmarna turades om att ge 

förslag både på hela koncept, tekniska lösningar och olika lösningar på hur elmotorn 

kan fästas på styrkolonnen. Alla förslag skrevs ner och ingen kritik fick ske i denna 

fas.  

2.5.2.2 Analogi 

För att vidare komma på tekniska lösningar för hur arbetet från elmotorn kan 

överföras till justeringspunkten användes en metod som kallas analogi där inspiration 

togs från andra produkter med liknande funktioner. 

2.5.2.3 Morfologisk metod 

En morfologisk matris gjordes där lösningar till varje enskild delfunktion listades upp. 

Matrisen visade tydligt vilka lösningar till delfunktioner som inte undersökts 

tillräckligt och gav en bra översikt på hur många möjliga koncept som skulle kunna 

göras med de dellösningar som användes.  

2.5.2.4 Go/No Go 

Till en början utvärderades koncepten med hjälp av metoden go/no go för att sålla 

bort de koncept som inte uppfyllde kraven. Koncept som tog mer plats än det 

ursprungliga manuella reglaget sorterades bland annat bort samt en del tekniska 

lösningar som inte fungerade med elmotorn som skulle användas.  

2.5.2.5 Gut feel 

Nästa sållningsmetod som togs i bruk var metoden Gut feel, vilken användes för att 

sortera bort en del koncept som hade samma tekniska lösning men med sämre 

placering eller som använde för mycket utrymme.  

2.5.2.6 Pughs utvärderingsmatris 

Den slutgiltiga sållningsmetod som togs i bruk var Pughs utvärderingsmatris i vilken 

koncepten utvärderades utifrån viktade krav och som tydligt visade vilket koncept 

som var bäst utifrån de viktade kraven som användes.
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3 Genomförande och arbetsprocess 

3.1 Arbetsplanering 
Projektet inleddes med en planering för att strukturera arbetsgången. Ett gantt-schema 

upprättades (se figur 5) och ett möte med handledaren på högskolan bokades in för 

åsikter och förslag på arbetsgången. En avgränsning gjordes där det bestämdes att 

välja en av de tre justeringarna för ersättning av reglage med elmotor och nedre tilt 

justeringen valdes. 

Figur 5. Gantt-schemat som användes. 

 

3.2 Mätning 
 
Det första moment som gjordes var att mäta upp krafter som verkar i 

justeringspunkterna på den befintliga styrkolonnen. Styrkolonnen var en modell 

Double Tilted and Telescopic Steering Colum och är den modell som alla mätningar 

gjorts på i detta projekt. Styrkolonnen spändes fast i vertikalt läge för att efterlikna 

förhållandena i praktiken och med hjälp av en dynamometer mättes krafter upp som 

tillsammans med deras hävarmar gav kraften som verkar i justeringspunkten. 

Dessutom mättes längddifferensen upp på fjädrarna för att ta redan vilka hävarmar 

elmotorn kunde utnyttja för att utföra hela arbetet. 

Mätningar gjordes även på en elmotor modell Hella Actuator 6NW 861 131-3X för att 

ta redan på vilken kraft och slaglängd elmotorn har.  

Resultat av mätningen kan ses i bilaga Mätning. 

 

 

ID Uppgiftsnamn Start Slutför Varaktighet
mar 2015 apr 2015 maj 2015

22-31-3 5-4 3-526-412-4 10-529-3 17-519-48-3 15-3

2 5d2015-03-202015-03-16Mättning

4 20d2015-04-172015-03-23Skapa Concept

7 12d 4,5t2015-04-242015-04-08Prototyp (i mån om tid)

13d2015-03-202015-03-04Planera

30d2015-05-012015-03-23 Rapport SKOLAN

11

9

20d2015-05-222015-04-27Rapport till kongsberg

1

25d2015-04-172015-03-16Littratur Studie6

5 15d2015-04-242015-04-06Välja/utvärdera/vidareutveckla Concept

10 15d2015-05-212015-05-01Inför redovining

8 5d2015-04-242015-04-20Testa/utvärdera Protyp

3 13d2015-03-272015-03-11Funk-analys
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3.3 Konceptgenerering och första sållningen 
Konceptgenereringen inleddes med metoden brainstorming för att producera så många 

idéer som möjligt. För att strukturera upp idégenereringen delades brainstormingen 

upp i två delar.  

1. Vad för teknisk lösning kan överföra elmotorns kraft till justeringspunkten? 

2. Var på styrkolonnen kan elmotorn sitta och hur ska den fästas fast? 

Till en början skissades en rad idéer om tekniska lösningar. Därefter samlades alla 

koncept med tekniska varianter för att få en överblick och varje olik teknisk lösning 

valdes ut för att utvecklas till en mer fullständig konceptskiss med både teknisk 

lösning och placering på styrkolonnen.  

Efter brainstormingen gjordes den första sållningen. Metoden för att sålla bort 

koncept som användes var ”go/no-go”-metoden. Med kravspecifikationen på 

produkten i åtanke sållades koncept bort som bedömdes som icke genomförbara eller 

alltför utrymmeskrävande.  

Efter första sållning av koncept gjordes en morfologi för att se om det fanns fler 

möjliga koncept som inte framkommit genom brainstorming. Efter att ha brutit ner 

lösningarna från brainstormingen i underfunktioner och delmoment upprättades en 

morfologisk tabell där en klar överblick på vilka möjligheter som utforskats och vilka 

delkoncept som fortfarande skulle kunna undersökas framgick.  

Den matris som gjordes med möjliga lösningar för delfunktioner kan ses i bilaga 

Matriser för konceptutveckling. 

 

3.4 Sållning 2 
Den andra sållningen var en gemensam sållning som skedde på företaget Kongsberg i 

Ljungsarp. Koncepten delades upp i kategorier utifrån vilka funktioner och 

placeringar på styrkolonnen de hade och av det koncept som ansågs som det bästa ur 

varje kategori gjordes CAD-versioner (se bilaga Andra koncept) för att ge en bättre 

och mer detaljerad bild av varje konceptkategori. Under mötet på Kongsberg 

diskuterades för och nackdelar med varje koncept och av de 5 CAD-modellerna som 

presenterades valdes fyra koncept att utvecklas/undersökas vidare. 

 

3.5 Vidareutveckling av koncepten 
Efter mötet på Kongsberg startade den andra fasen av konceptutvecklingen där de fyra 

kvarvarande koncepten undersöktes och utvecklades vidare. Denna gång med fokus 

på mer detaljer samt den nya informationen som framkom under mötet. Faktorer som 

plåt-yta, uppskattat pris och att motorn sitter skyddad från föraren togs i åtanke vid 

utvecklingen. Under denna vidareutveckling förkastades ett koncept eftersom det inte 

ansågs utförbart.  
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3.6 Snäppen  

Under vidareutvecklingen av koncepten undersöktes det om tre olika typer av 

snäppfunktioner var gångbara.  

1. Snäppa fast motorhållare på styrstångenen. 

2. Snäpp fast vajer ände på motorhållare. 

3. Snäppa fast motorn på motorhållare. 

Efter sållning 3 beslutades det att använda redan befintliga plastsnäppen som 

användes på en annan anläggning inom Kongsberg för fästning av vajer på elmotorn.  

 

3.7 Sållning 3 
Inför nästa möte med Kongsberg presenterades de tre nya koncepten och en Pugh-

matris gjordes i förväg där de olika konceptens styrkor och svagheter uppskattades 

mot varandra. Med hjälp av Pughmatrisen (se bilaga Matriser för 

konceptutveckling) sållades ett av de tre koncepten bort vid denna sållning.  

Vid diskussion om koncept med vajer framkom det hur ekonomiskt fördelaktigt det 

vore om samma vajerkomponenter som redan används på en annan anläggning inom 

Kongsberg koncernen också kunde användas för detta koncept. Konceptutvecklingen 

gick vidare med dessa komponenter efter sållning 3.  

 

3.8 Slutgiltig konceptutveckling och konceptval 
Efter den tredje sållningen utvecklades de två kvarvarande koncepten vidare där 

förändringar gjordes som bockradier, ändringar som förenklar monteringsprocessen 

och val av skruvar/brickor. Dessutom påbörjades ritningar på båda koncepten. 

Vid sista sållningen ihop med Kongsberg valdes koncept 8 som slutgiltigt koncept och 

ett ritningsunderlag färdigställdes för prototyptillverkning vilket Kongsberg gjorde i 

sin egen prototypverkstad.  
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4 Konceptutveckling 
Inför det första mötet på Kongsberg ritades 5 av koncepten upp i CAD. Dessa koncept 

valdes ut eftersom de representerade bra variation av vilka olika tekniska lösningar 

och placeringar av elmotorn som utforskats. Nedan i figur 6 ses den första CAD-

versionen av koncept 8 vilket är ett av koncepten som valdes att vidareutvecklas efter 

första mötet.  

 
Figur 6. Koncept 8 första cad-versionen monterad på styrkolonnen.  

 

I figur 6 visas endast ändarna på vajern eftersom det var problematiskt att skapa en 

vajer i Solid Works CAD-program. 

Bilden visar en motorhållare som sitter på baksidan av styrkolonnen i vilken elmotorn 

är fastskruvad. Vajern kommer följa gasfjädern ner och fästas i hävarmen som trycker 

in gasfjäderventilen och låser upp justeringen. Vajerkomponenterna kommer från en 

annan styrkolonn där de är kopplade till en spak som sköter tilten istället för en pedal. 

En vidareutveckling av motorns fästplatta samt olika metoder plattan kunde fästas på 

stången diskuterades under mötet.  

Efter första mötet gjordes en konceptgenerering på hur olika motorhållare för 

elmotorn kunde utformas. Flera stycken lösningar på motorhållare för elmotorn 

utformades och kan ses i figur 7. Dessutom undersöktes möjligheten att tillämpa 

snäppfästen i kombination med konceptet för att minska monteringstiden.  
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Figur 7. Sammanställning av de olika motorhållare som gjordes. 

 

4.1 Snäppen och genomförbarhetsanalys 
Målet med snäppfunktioner är att göra el-konverteringen mer ekonomisk genom att 

minska monteringstiden. En analys med hjälp av finita element metoden (FEM) 

gjordes för att undersöka möjligheter att använda en snabbmonterad snäpplösning 

gjord av kallformningsstålplåt. 

4.1.1 Snäppe typ 1 
Dilemmat med snäpplösningar i plåt som också ska bockas är att dessa plåtsorter ofta 

har en lägre sträckgräns och därmed plasticerar vid små töjningar. Försök gjordes att 

använda längre ”ben” för att minska töjningen men en FEM-analys visade att ett 

materialbyte skulle bli nödvändigt. (se bilaga Automatic FEM rapport) 

 
Figur 8. Koncept av ett snäppe typ 1 

I figur 8 ses ett av de koncept som använde sig av snäppe typ 1. Att göra materialbyte 

till en annan metall bedömdes inte som gångbart i samråd med Kongsberg. En 
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plastkonstruktion ansågs mer lovande, men på grund av tidsbrist utforskades inte 

plastkonstruktioner vidare.  

4.1.2 Snäppe typ 2 
Med snäppe typ 2 menas funktionen att snäppa fast vajeränden i motorhållaren (se 

figur 9). Då vajeränden är i metall blir det mycket svårt att få till ett metall-metall 

snäppe och FEM-analysen gav igen ett resultat som pekade på att designen inte var 

genomförbar. Därför togs ett beslut att inte undersöka idén vidare. För att snäppa fast 

vajeränden mot motorn bestämdes det att användas en befintlig vajerkomponent (se 

figur 10) som kommer från en vajerlösning för ryggstöd.  

Figur 9. Koncept med snäppe typ 2           Figur 10. Den nya vajerkomponenten 

4.1.3 Snäppe typ 3 
Att snäppa fast motorn i motorhållaren bedömdes vara mest genomförbart då endast 

små töjningar behövs och tunnplåt kan användas. Någon FEM-undersökning gjordes 

inte i brist på tid. 

 
Figur 11. Koncept med snäppe typ 3 
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I figur 11 ovan ses ett koncept för motorhållare som använder sig av snäppe typ 3. I 

detta koncept ska elmotorn snäppas fast i hållaren för att göra monteringen snabbare 

och effektivare. Hållaren fästs med band på stången som går igenom ”broarna” på 

plattans botten. 

4.2 Sållning 3 
Under tredje sållningen framkom, tillsammans med Kongsberg, att det mest optimala 

vore om vajerkomponenter som redan används inom Kongsberg också användes till 

detta koncept. Vidare tyckte Kongsberg att den mer enkla och minimala motorplattan 

var den bästa dellösningen för motorhållare.  

 
Figur 12. Motorhållaren som valdes att vidareutvecklas  

I figur 12 ovan ses det valda konceptet att vidareutveckla efter sållning 3. Denna har 

designats så materialsnålt som möjligt och med valmöjligheten att antingen spännas 

fast med band eller svetsas fast direkt på stången. Elmotorn skruvas fast på brickan 

och de nya vajerkomponenterna som kommer från ett ryggstöd används nu för att 

fästa vajern på motorn. Dessa vajerkomponenter medförde en del förändringar på 

konceptet och två nya komponenter behövde skapas på framsidan av styrkolonnen.  

 
Figur 13. Komponenter på framsidan av styrkolonnen 

I figur 13 ses komponenterna på andra änden av vajern i ett färdigutvecklat koncept 8. 

En hävarm har gjorts som änden av den inre vajern träs på under och själva vajerhöljet 
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träs in i den övre komponenten där klykan sedan nyps ihop med tång för att den ska 

fästa vajern ordentligt.

5 Resultat 

 

Resultatet blev ett flexibelt vajerbaserat system som med hjälp av en elmotor kan 

ersätta det nedre manuella reglaget. I systemet ingår en motorhållare som både går att 

svetsa eller fästa med band på alla typer av styrkolonner från Kongsberg med nedre 

tilt.  

I systemet togs tre nya komponenter fram; en motorhållare, en hävarm och en 

vajerhållare. Systemet använde dessutom komponenter som redan används inom 

Kongsberg i andra produkter. 

Figur 14. Ritning för motorhållaren till det slutgiltiga konceptet 

Som kan ses i figur 14 är motorhållaren utformad för att effektivt använda sig av 

materialet vid laserskärning och att vara lätt att bocka. Motorhållaren kan enkelt fästas 

med buntband vilket gör monteringen enkel och billig vid mindre produktionsvolymer 

och komponenten kan också svetsas vilket är lättare att automatisera.   
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Figur 15. Vajer, vajeradapter och elmotor sammansatta 

För att ansluta vajer till motorn användes befintliga komponenter (se figur 15) vilket 

är ekonomiskt eftersom de redan köps in i stora volymer. 

 
Figur 16. Ritningar av hävarmen till det slutgiltiga konceptet 

I figur 16 ses hävarmen som överför vajerns rörelse till gasfjäderventilen. Hävarmen 

är bockad på tre ställen och blir enkel att montera då vajern hängs fast efteråt och 

hävarmen behöver bara en distans för att fästas korrekt under gasfjädern. 
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Figur 17. Ritning för komponenten som vajern fästs i på framsidan av styrkolonnen 

Komponenten (Figur 17) som vajern fästs i är utformad så enkelt som möjligt för 

hålla nere kostnader. Biten svetsas fast på gasfjäderhållaren och klykan kläms åt med 

tång för att hålla fast vajerändan.  

Figur 18. Assemblyritning för elmotor. 

Motorn och motorhållaren kan monteras efter att styrkolonnen är färdigmonterad, 

vilket innebär att monteringen inte behöver ändras i någon större utsträckning. 

Elmotorn skruvas fast på brickan som kan ses i figur 18. 
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Figur 19. Assemblyritning för hävarm och vajerkomponenter 

I figur 19 ses komponenterna som är relevanta för montering av vajerhållaren och 

hävarmen. Komponenterna är utformade så att de kan monteras sist i 

monteringsprocessen.  

5.1 Analys  

Metodiken och verktygen som användes gav följande svar på frågeställningarna. 

1. Vilka manuella reglage kan ersättas av de redan använda elmotorerna inom 

Kongsberg? 

I mätningen framkom det att alla tre justeringar kunde el-konverteras med Hella 

Actuator 6NW 861 131-3X., men att små marginaler fanns vid ersättning av 

teleskopfunktionen. För att ersätta manuellt reglage kopplat till teleskopfunktion 

kunde det därför vara intressant att undersöka andra elektromekaniska komponenter 

eller att ändra den tekniska lösningen som i dagsläget låser/låser upp justeringen. Det 

nedre manuella reglaget kunde ersättas med den resulterande lösningen och lösningen 

är verifierad av prototypen.  

2. Hur kan ett koncept som bäst möter kraven tas fram? 

Efter flera sållningar och vidareutvecklingar av koncepten valdes till sist 

vajerkonceptet som det koncept som bäst möter kraven. Konceptet utformades med en 

motorhållare som både kan buntas eller svetsas fast på rörets släta yta vilket innebar 

att inga ändringar behövde göras på de befintliga komponenterna. Konceptets 

vajerbaserade lösning gör att kraft kan överföras från elmotorn till gasfjädern oavsett 
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vart elmotorn är placerad och den bockade hävarmen som överför kraften från vajer 

till gasfjäderventil kan monteras på samma ställe som den nuvarande pedalen. 

Konceptet fungerar till 5 av de 6 grundtyper av styrkolonner som har funktionen nedre 

tilt och med en modifierad hävarm skulle även kunna fungera till den 6:e grundtypen.  

Vajerkonceptets flexibilitet i att den kan fästas där det är enklast och finns mest 

utrymme var den huvudsakliga anledningen till varför det valdes som slutgiltigt 

koncept. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Som en summering av examensarbetet kan det konstateras att flera kurser under 

utbildningen inom maskinteknik har varit väldigt relevanta och mycket kunskap kom 

väl till hands under examensarbetet. Det har varit mycket intressant och lärorikt att ha 

arbetat ihop med Kongsberg och författarna är nöjda att ha lyckats skapa ett koncept 

som förhoppningsvis kommer kunna användas i en framtida produkt på Kongsberg.  

 

6.1 Resultat 
Ett vajerbaserat koncept ansågs till sist vara den bästa lösningen på grund av den stora 

fördelen att elmotorn kan placeras där mest utrymme finns istället för att vara 

begränsad till att fästas omkring justeringspunkten. Konceptet blev också ganska 

materialsnålt då motorhållare för elmotorn kunde väljas att positioneras på ett ställe 

där den enkelt och billigt kunde fästas. Att motorhållaren har möjligheterna att 

antingen kunna fästas med band eller med svets ansågs som bonus.  

6.2 Begränsningar 

Den främsta begräsningen är att lösningen endast kan öppna/låsa justeringen, dvs. att 

lösningen inte kan ställa lutningen utan den ställs fortfarande manuellt. För att ta bort 

manuell hantering fullständigt behövs en helt annan lösning. Resultat förbättrar främst 

fotutrymmet och gör styrkolonn mer kompakt. Eftersom den nuvarande manuella 

lösningen fortfarande är det billigare alternativet kommer resultatet endast komma till 

nytta då kunder värdesätter utrymme och ergonomi över kostnadsskillnaden.   

6.3 Implikationer och fortsatt arbete 

Kongsberg har fått möjligheten att erbjuda en styrkolonn som kan ställas in utan att 

behöva trampa på en pedal.  

En vidareutveckling på detta projekt skulle kunna vara att el-konvertera de andra två 

justeringspunkterna där kanske en vajerlösning är att föredra igen. Om flera 

vajerlösningar används för de olika justeringspunkterna kan det bli billigare att istället 

för att alla ska sitta fast med band svetsa fast allihop med samma motorbricka som 

används i detta koncept.  

Dessutom behöver en lösning göras för hur elen ska kopplas och vart knapparna för 

att aktivera de tre elmotorerna ska sitta.  

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Under Produktutveckling tillämpades SBCE som mall för hur konceptutvecklingen 

skulle se ut.  Därför startade projektet med en konceptgenerering på väldigt bred nivå 

vilket var nödvändigt för att sedan kunna konstatera att en viss teknisk lösning är mer 

lämpad än alternativen. Att ha flera möten med företaget där alla koncept utvärderas 

och diskuteras i sin nuvarande fas av utveckling och att besluta om de ska 

vidareutvecklas kändes som en mycket bra metod. Detta minskade risken för att inte 

råka förkasta ett koncept för tidigt utvecklingsfasen. Något som kunde gjorts bättre 
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var den ursprungliga konceptgenerering där en funktionsnedbrytning skulle kunna ha 

gjorts mer utförligt. Detta hade lett till en konceptgenerering på både hävarmar och 

utformande av fästplattor för elmotorn från början istället för mitt i utvecklingsfasen.  

En lärdom har varit hur viktigt det är att sätta ramar på sin konceptgenerering och 

konceptutveckling då nya idéer kom fram under utvecklingens gång vilket ibland 

ledde produktutvecklingen på sidospår.  

Att tidigt sammanställa en kravspecifikation och bekräfta den med uppdragsgivaren är 

en annan mycket viktig lärdom.  

Under ett examensarbete som omfattar 15p hinns inte all utveckling av en produkt 

med utan en del moment som författarna i början ville utforska fanns det inte tid med 

till. En kostnadskalkyl för att jämföra kostnadsskillnad mellan de olika koncepten fick 

istället bli en grövre uppskattning av kostnader förknippade med olika 

tillverkningsmetoder. Eftersom konceptutvecklingen drog över en vecka på 

planeringen ledde detta till att ingen prototyptillverkning gjordes av författarna utan 

detta överläts istället till Kongsberg.  
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Matriser för konceptutveckling 

I figur 20 ses den morfologiska matris som gav en överblick på de delfunktioner och 

dellösningar som användes i konceptgenereringen. Med matrisen hjälp hittades många 

kombinationer av dellösningar som ledde till fler koncept.  

 

Delfunktion Lösning 1 2 3 4 5 

GasFjäder Som innan Vänd ersatt     

Motorposition Framför sidan  Baksidan Golvet   

Motor Upp/down Uppåt nedåt  Sidoriktad     

motorhävarm dra tryck vajer Rotera Kugghjul 

Material Bockad Plåt plast 
    

  

Befästning Skruvad Svetsad Påsnäppt Buntad   

Figur 20. En morfologisk matris som visar möjliga dellösningar till delfunktioner. 

 

I Pugh-matrisen i figur 21 används Koncept 1 som referenskoncept och jämförs med 

koncept 5 och koncept 8. Matrisen visar att koncept 5 bedömdes som sämre koncept 

utifrån de koncept parametrarna som ansågs mest relevanta vilket också Kongsbergs 

ingenjörer höll med om.  

  

Koncept 1 Koncept 5 
 

Koncept 8 
 vikt Koncept-parametrar 

 
win/loss vikt win/loss vikt 

2 Materialåtgång 0 1 2 0 0 

3 Antal komponenter 0 0 0 -1 -3 

5 kompakthet 0 0 0 1 5 

3 Flexibel/moduläritet 0 -1 -3 1 3 

5 Pris 0 -1 -5 -1 -5 

4 montering 0 1 4 0 0 

 
summa 0 0 -2 0 0 

Figur 21. Pugh-matris som viktar koncepten mot varandra. 
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Kravspecifikation  
Kravspecifikation för utvecklingsarbete av TT3G, implantering elektriskt 

ställdon. I dokumentet listas krav på teknisk lösning som ersätter manuellt 

reglage för styrkolumnens nedre tilt-justering.  

Följande krav måste uppfyllas: 

Lösningen skall använda sig av Hella styrdon 6NW 861 131-3X (se bilaga 

HELLA_861131.pdf) konfidentiellt dokument 

Lösningen skall vara kompatibel med samtliga varianter av Double Tilted and 

Telescopic Stering Column och alla Low Tilt varianter.  

Lösningen skall leverera en kraft på minst 70 N på gasfjäderventilen. 

Lösning skall ta upp mindre plats av fotutrymme än befintlig lösning. 

Lösningen skall skydda styrdonet, det måste finnas skydd som förhindrar direkt 

kontakt mellan förarens fötter och styrdonet.  

Lösningen skall uppfylla samtliga funktioner definierade i BASIC PRODUCT 

SPECIFICATION LT300. Konfidentiellt dokument.  

 

Följande krav bör utfyllas, kraven användes för gradering av koncept, där de viktas i 

olika kategorier. [Inom klammer beskrivs hur kravet mäts och positiv riktning] 

 Lösningen bör vara enkel att montera på viss att:  

o Lösningen bör möjliggöra att styrdonet kan monteras sist. [0-1] 

o Lösningen bör bidra med kort monteringstid.[s, min] 

o Lösningen bör bestå av få delar. [n, min] 

 Lösningen bör vara kompakt: 

o Lösningen bör inte ta upp fot-utrymme. [cm^2, min] 

o Lösningen bör inte minska förarens synfält. [cm^2, min] 

 Lösningen bör vara flexibel: 

o Lösning bör använda sig av standard komponenter. [andel(%), max] 

o Lösningen bör återanvända befintliga komponenter. [andel(%), max] 

 Lösningen bör vara ekonomisk: 

o Lösningen bör använda sig av lite material. [cm^2] 

o Lösningen bör inte använda sig av dyra komponenter. [kr] 
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Mätning. 
Mätning av krafter som verkar i justeringspuntker på modellen Double Tilted and 

Telescopic Steering Colum. (se figur 22-25) 

 

 

Elmotorn Hella Actuator 6NW 861 131-3X KG kan leverera 170 N över en sträcka på 

18 mm.   

 

  

 Uppmätt kraft  Hävarmar Beräknad kraft i 

fästningspunkt 

Delta 

Utslagslängd 

Övre 

fästningspunkt, 

drag uppåt 

140N 118mm till 

dynamometer. 

59mm till 

fästningspunkt.  

140N*118/59=280N Min 8,4mm  

Max 11mm  

Övre 

fästningspunkt 

drag nedåt 

75N 118mm till 

dynamometer. 

59mm till 

fästningspunkt. 

75N*118/59=150N 5mm 

Nedre 

Justering  

77N 30 mm till 

dynamometer. 

34mm till 

fästningspunkt. 

77N*30/34= 68N 5mm 

Elmotor 170N   18mm 
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I figur 22 och 23 nedan ses den nedre justeringspunkten.  

 
Figur 22. Nedre Justeringspunkten, Gasfjäder och pedal  

 
Figur 23. Nedre Justeringspunkten, Gasfjäderventil och fjäder  

Kraften som uppmättes för att aktivera gasfjädern med tillhörande fjäder uppmättes 

till 77N där fjädern står för 30N av motståndet och ventilen för de resterande 47N.  
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I figur 24 nedan ses det reglage som styr de två övre justeringspunkterna.  

 
Figur 24. Övre Justeringspunkten, Hävarmar  

 
Figur 25. Övre Justeringspunkten, Fjädrar  

Den korta fjädern i figur 25 motverkar direkt drag nedåt i spaken och den långa 

fjädern motverkar direkt drag uppåt. Vid drag nedåt uppmättes kraften 75N vilket med 

en 118mms hävarm och justeringspunkten 59mm in på hävarmen gav kraften 150N i 

justeringspunkten.  

Vid drag uppåt uppmättes kraften 140N vilket med samma hävarm och avstånd 

innebär att en kraft på 280N krävs i justeringspunkten för att sträcka ut fjädern 11mm. 

Med rätt hävarm kan motorn att levera 170 N*18/11= 278 N över sträckan 11 mm. 

Om fjädern ”bara” sträcks ut till 8,5 mm vilket räcker för att frigöra telskopleden, 

beräknas elmotorns kraft med hävarm till 170 N*18/8,5=360 N över 8,5 mm vilket är 

mer än tillräckligt. 

Därmed kan det fastställas att en elmotor modell ACTUATOR Y352 OUTER HR av 

företaget HELLA KG kan ersätta kraften vid alla justeringspunkter utan att behöva 

ändra den befintliga tekniska lösningen för låsning/upplåsning av justeringspunkterna.  
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De skissade koncepten 
Efter den första konceptgenereringen sållades ofullständiga och ogenomförbara 

koncept bort. Detta landade oss på 8 stycken skissade koncept som kan ses nedan i 

figur 26 och 27.  

 

 
Figur 26. Skissade koncept 1-4  
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Figur 27. Skissade koncept 5-8  
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Andra koncept 

De första CAD-koncepten 

Koncept 1 

Figur 28 visar CAD koncept 1 vilket är placerat längst ner precis framför gasfjädern. 

Elmotorn sitter skruvad i en enkelt formad bockad plåtbit som är fäst ihop med 

gasfjädern. Elmotorn drar i hävarm vilken när motorn drar upp trycker in 

gasfjäderventilen och låser upp justeringen för tilt.  

 
Figur 28. Koncept 1 CAD-version 1 

Kongsbergs åsikter om detta koncept var positiva och dem ansåg att konceptet kunde 

vidareutvecklas. Hävarmen i nuläget behövde ändras eftersom det inte följde alla 

konstruktionsregler som bockning kräver.  

Det nämndes att delar av det undre gasfjäderfästet kunde kapas bort för att frigöra mer 

utrymme och göra konceptet mer kompakt och en oro var att det fanns risk att 

elmotorn skulle kunna skadas av att föraren råkar sparka i den.  

Detta ledde till att en ny design diskuterades med en större plåtprofil som både håller 

fast elmotorn och skyddar motorn. I slutet av mötet bestämdes det att motorn skulle 

läggas på sidan så som den ligger i koncept 6 för att vidare optimera kompakthet och 

utrymme.  
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Koncept 5 

Figur 29 visar Koncept 5 vilken skiljde sig på tre stora vis gentemot koncept 1.  

 

 
Figur 29. CAD-version av koncept 5 

 

I detta koncept är elmotorn positionerad vid sidan om gasfjädern istället för centrerad 

framför som i koncept 1. Detta ledde till en annorlunda formad hävarm som ligger 

rakt över gasfjädern och är fäst på motsatta sida av elmotorn. 

Dessutom till skillnad från föregående koncept trycker nu motorn på en hävarm 

istället för att vara ihakad och dra i den. 

Den största förändringen i detta koncept är att gasfjädern är vänd uppochner vilket 

medförde att konceptet med alla dess delar kunde sitta högre upp på styrkolonn där 

det bedömdes att dem skulle vara mindre i vägen för föraren.  

Detta koncept gillades också och valdes att utvecklas vidare. Vad som diskuterades 

var olika möjligheter av att ändra bockningen och hur den nuvarande lösningen borde 

designas om eftersom den nuvarande bockningslösningen inte är möjlig ur 

tillverkningsperspektiv. Dessutom skulle Kongsberg undersöka vidare om det innebar 

en ökad kostnad att vända på gasfjädern. 
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Koncept 6 

I figur 30 ses Koncept 6 vilket har en liggande position av elmotorn. Detta bidrar till 

en mer kompakt lösning som också inte har elmotorns elkontakt riktad utåt mot 

föraren vilket är önskvärt på grund av både utrymme och risk för skador om föraren 

sparkar i den.  

 
Figur 30. CAD-version av koncept 6 

Igen här används en hävarm som motorn trycker istället för drar på vilket gör att 

hävarmen är en enklare design av bokad plåt med 2 skruvhål. Gasfjädern är även i 

detta koncept vänd uppochner vilket kanske skulle innebära en ökad kostnad.  

Koncept 7 

I figur 31 nedan ses Koncept 7 vilket går ut på att istället för att använda en hävarm 

som i de andra koncepten trycker elmotorn nu direkt på Gasfjäderventilen i detta 

koncept. 

 
Figur 31. CAD-version av koncept 7 

Detta innebar tyvärr en del problem eftersom i denna lösning är pivot punkten inte i 

linje med gasfjädern vilket kommer leda till slitningar på gasfjädern då denna nu 

belastas utifrån en vinkel istället för rakt på. Med denna nya kunskap i åtanke valdes 
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det att undersöka om en lösning linkande detta koncept kunde göras utan att pivå-

punkten ändrades.  

Vidareutveckling av koncept 1 

Det första konceptet som vidareutvecklades efter mötet var Koncept 1 vilken 

kombinerades med Koncept 6. Resultatet blev en serie av koncept mer och mer 

utvecklade med mer faktorer tagna i beräkning så som tillverkningsprocesser, 

materialåtgång och monteringsprocess.  

 
 Figur 32. motorhållare för koncept1.             Figur 33. Vidareutveckling av koncept 1 

I figur 33 ses en vidareutvecklad version av koncept 1 som nu blivigt mer kompakt då 

motorn ligger närmare gasfjädern och ligger på sidan så som i koncept 6. Den 

bockade plåtbrickan som elmotorn tidigare fästes i har tagits bort och gasfjäderbrickan 

har utvecklats till en enda stor plåtbit som både motor och gasfjäder fästes i (Figur 

32). Hela konceptet har nu en komponent färre och eftersom den nya 

plåtkomponenten också är delvis bärande av hela styrkolonnen gjordes den i 4mm 

plåttjocklek.  
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Nästa steg av Konceptutvecklingen fokuserade på hävarmen. En ny 

konceptgenerering gjordes där olika designs på hävarm togs fram.  

 
Figur 34. Koncept på fyra stycken hävarmar till koncept 1. 

I figur 34 ses de fyra olika hävarmar som togs fram. Den hävarm som använts i 

tidigare versioner förkastades då den hävarmen inte uppfyllde kraven som bockning 

medför. 

Längst till vänster ses samma hävarm och vajerkomponenter som används i Koncept 

8. En kort vajer kopplar motorn till hävarmen och all komponenter är samma 

standardkomponenter som redan används inom Kongsberg. 

I nästa hävarm från vänster ses en twistversion av hävarm där plåten vridits 90grader 

för att få en horisontell hake som motorpistongen kan hakas i och dra uppåt.  

Den tredje hävarmen är en större hävarm som är bockad längst ut. Denna lösning 

kräver också att hela plåtbrickan som motorn och gasfjädern sitter i behöver formas 

om eftersom motorn behöver sitta lite till höger. 

Den fjärde lösningen är en lösning där två skilda plåtbrickor svetsats ihop med två 

svetsspår längs hörnkanten på undersidan.  

Efter att ha tittat på de fyra förslag på hävarmar bedömde Kongsbergs ingenjörer att 

den bockade hävarmen var det billigaste och mest lämpliga hävarmsalternativet. 

Vidare diskuterades monteringsprocess och hur komponenterna i sin nuvarande form 

kan bli komplicerade att montera dit. Ett önskemål var att elmotorn helst skulle kunna 

vara en av de sista komponenterna att monteras på.  
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Figur 35 Koncept 1 färdigutvecklat och monterad  

 
Figur 36. Motorhållaren      Figur 37. Hävarmen 

 

I figur 35 ses det slutgiltiga koncept 1. Formen på hela plåtbrickan (figur 36) har 

ändrats betydligt. Där det innan var ett hål är nu en helt öppen yta så elmotorn kan gå 

ner snett och sen hakas in i hävarmen (figur 37) som nu också har designats om med 

klykan riktad inåt för att förenkla monteringsprocessen. 

  



Bilagor 

43 

Vidareutveckling av koncept 5 

Nästa koncept som vidareutvecklades var Koncept 5 vilken genomgick en liknande 

förändring som koncept 1 gjorde.  

 
Figur 38. Ett vidareutvecklat Koncept 5 monterat  

 
 Figur 39. Komponenter till koncept 5 
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I figur 38 ses ett vidareutvecklat koncept 5 och i figur 39 ses de nya förbättrade 

komponenterna ut tillverkningssynpunkt. Plåtbrickan som motorn och gasfjädern 

fästes i designades om för att lösa problemet med bockningen där hävarmen fästes 

samt för att flytta elmotorn lite uppåt och åt sidan. Hävarmen formades om till en 

enklare bockad form. En nackdel med detta koncept är att gasfjädern behöver bytas ut 

mot en dyrare version om den ska kunna vändas upp och ner.  

 

Vidareutveckling av koncept 7 

Koncept 7 skulle undersökas för att se om elmotorn kunde positioneras så att den 

tryckte direkt på Gasfjäderpinnen utan att rubbar pivot punkten. Efter en diskussion 

framstod tre möjligheter.  

Första möjligheten var att välja en kortare gasfjäder för att elmotorn skulle få plats 

mellan fästningspunkten på styrkolonnen och gasfjädern så att pivot-punkten kunde 

förbli rak. Ett problem med denna lösning är att en kortare gasfjäder innebär ett 

minskat maxutslag på gasfjädern vilket minskar den möjliga vinkeln som 

styrkolonnen kan lutas till. 

Andra lösningen var att flytta upp hela befästningen högre upp på styrkolonnen men 

detta innebar problem eftersom konceptet då inte skulle fungera till alla olika 

styrkolonner. 

Tredje lösningen var att låta elmotorn trycka ned gasfjäderventilen från en vinkel så 

att elmotorn inte behövde positioneras rakt ovanför gasfjädern längre. Denna lösning 

medförde tyvärr problemet att detta skulle slita på gasfjäderventilen och leda till 

väldigt förminskad livslängd på gasfjädern.   

Efter noga övervägande bestämdes det att förkasta koncept 7 då att placera motorn på 

annat sätt skulle förvandla konceptet till något av de redan befintliga koncepten.  
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Automatic FEM rapport 
 

Nedan följer en automatiskt genererad FEM-rapport som redogör för lastfall, fixturer 

och mesh-inställningar.  

Snäppe Typ1 

 

 

Model name: motorhållare8snäpp 

Current Configuration: Default 

 

 

Study Properties 

Study name Plat 

Analysis type Static 

Mesh type Shell Mesh Using Mid-surfaces 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 
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Include fluid pressure effects from 

SolidWorks Flow Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement On 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SolidWorks document 

(C:\Users\sogl1227.PCJTHSOLBIL-

08.014\FEM) 

 

 

Units 

Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
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Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: 1023 Carbon Steel 

Sheet (SS) 

Model type: Linear Elastic 

Isotropic 

Default failure 

criterion: 

Max von Mises Stress 

Yield strength: 2.82685e+008 N/m^2 

Tensile strength: 4.25e+008 N/m^2 

Elastic modulus: 2.05e+011 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.29   

Mass density: 7858 kg/m^3 

Shear modulus: 8e+010 N/m^2 

Thermal expansion 

coefficient: 

1.2e-005 /Kelvin 

 

SolidBody 1(Cut-

Extrude2)(motorhållare8snäpp

) 

Curve Data:N/A 

 

 

Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 2 face(s) 

Type: Fixed Geometry 

 

Resultant Forces 

Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -0.757527 4.06802e-006 1.43517e-006 0.757527 

Reaction Moment(N.m) 0.083737 1.83852e-005 -0.100981 0.131183 
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Load name Load Image Load Details 

Remote 

Displacement 

(Rigid 

connection)-1 

 

Entities: 1 face(s) 

Type: Displacement (Rigid 

connection) 

Coordinate System: Coordinate System1 

Translation Values: -5, ---, ---   mm 

Rotation Values: ---, ---, ---   deg 

Reference coordinates: 0 0 0   mm 

Components transferred: Translation 

 

Remote 

Displacement 

(Rigid 

connection)-2 

 

Entities: 1 face(s) 

Type: Displacement (Rigid 

connection) 

Coordinate System: Coordinate System1 

Translation Values: 5, ---, ---   mm 

Rotation Values: ---, ---, ---   deg 

Reference coordinates: 0 0 0   mm 

Components transferred: Translation 
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               Mesh Information 

Mesh type Shell Mesh Using Mid-surfaces 

Mesher Used:  Curvature based mesh 

Jacobian points 4 Points 

Maximum element size 3.35505 mm 

Minimum element size 1.11834 mm 

Mesh Quality High 

 

               Mesh Information - Details 

Total Nodes 12564 

Total Elements 5977 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:05 

Computer name:  PCJTHSOLBIL-08 



Bilagor 

50 
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             Mesh Control Information: 

Mesh Control 

Name 
Mesh Control Image Mesh Control Details 

Control-1 

 

Entities: 4 face(s) 

Units: mm 

Size: 0.712949 

Ratio: 1.5 

 

 

 

Reaction Forces 

Selection 

set 
Units Sum X 

Sum Y Sum Z Resultant 

Entire 
Model 

N -0.757527 4.06802e-006 1.43517e-006 0.757527 

Reaction Moments 

Selection 

set 
Units Sum X 

Sum Y Sum Z Resultant 

Entire 
Model 

N.m 0.083737 1.83852e-005 -0.100981 0.131183 
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Study Results 

 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 1.46814e-009 

N/mm^2 (MPa) 

Node: 11689 

1917.91 N/mm^2 

(MPa) 

Node: 232 

 

motorhållare8snäpp-Plat-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 246 

8.28622 mm 

Node: 66 
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motorhållare8snäpp-Plat-Displacement-Displacement1 
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Simulation Snäppe typ 2 

 

 

 

 

 

Date: den 29 april 2015 

Designer: Solidworks 

Study name: Static 1 

Analysis type: Static 
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Model Information 

 

Model name: motorhållare8_fem 

Current Configuration: Default 

 

 

Study Properties 

Study name Static 1 

Analysis type Static 

Mesh type Shell Mesh Using Mid-surfaces 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects 

from SolidWorks Flow 

Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 
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Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SolidWorks document 

(G:\exjobb\kongsberg\CAD\Concept\c8) 

 

 

Units 

Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 

 

 

Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: 1023 Carbon  

Steel Sheet (SS) 

Model type: Linear Elastic  

Isotropic 

Default 

failure 

criterion: 

Max von Mises  

Stress 

Yield 

strength: 

2.82685e+008 N/m^2 

SolidBody 

1(bridge_form2)(moto

rhållare8) 
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Tensile 

strength: 

4.25e+008 N/m^2 

Elastic 

modulus: 

2.05e+011 N/m^2 

Poisson's 

ratio: 

0.29   

Mass 

density: 

7858 kg/m^3 

Shear 

modulus: 

8e+010 N/m^2 

Thermal 

expansion 

coefficient: 

1.2e-005 /Kelvin 

 

Curve Data:N/A 

 

 

Loads and Fixtures 

Fixture 

name 
Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 3 face(s) 

Type: Fixed 

Geometry 

 

Resultant Forces 

Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) 0.0325054 2.32831e-007 -3.12924e-007 0.0325054 

Reaction Moment(N.m) -0.00171946 0.000133517 -0.0096919 0.00984416 

  

 

Load name Load Image Load Details 
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Remote 

Displacement 

(Rigid 

connection)-1 

 

Entities: 1 face(s) 

Type: Displacement (Rigid 

connection) 

Coordinate System: Coordinate System1 

Translation Values: 0.15, ---, ---   mm 

Rotation Values: ---, ---, ---   deg 

Reference coordinates: 0 0.35 0   mm 

Components transferred: Translation 

 

Remote 

Displacement 

(Rigid 

connection)-2 

 

Entities: 1 face(s) 

Type: Displacement (Rigid 

connection) 

Coordinate System: Coordinate System1 

Translation Values: -0.15, ---, ---   mm 

Rotation Values: ---, ---, ---   deg 

Reference coordinates: 0 0.35 0   mm 

Components transferred: Translation 

 

 

 

 

 

 

 

Mesh Information 

Mesh type Shell Mesh Using Mid-surfaces 

Mesher Used:  Curvature based mesh 

Jacobian points 4 Points 

Maximum element size 2.90739 mm 

Minimum element size 0.969121 mm 
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Mesh Quality High 

 

Mesh Information - Details 

Total Nodes 6550 

Total Elements 3071 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:03 

Computer name:  PCJTHSOLBIL-02 

 

 

 

 

 

 

Mesh Control Information: 
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Mesh 

Contro

l Name 

Mesh Control Image Mesh Control Details 

Contro

l-1 

 

Entities: 1 face(s) 

Units: mm 

Size: 0.599649 

Ratio: 1.5 

 

 

 

Resultant Forces 

Reaction Forces 

Selection 

set 
Units Sum X 

Sum Y Sum Z Resultant 

Entire 
Model 

N 0.0325054 2.32831e-

007 

-3.12924e-

007 

0.0325054 

Reaction Moments 

Selection 

set 
Units Sum X 

Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N.m -0.00171946 0.000133517 -0.0096919 0.00984416 

 

Study Results 

 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 5.82053e-005 

N/mm^2 (MPa) 

Node: 13 

1150.69 N/mm^2 (MPa) 

Node: 372 
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motorhållare8_fem-Static 1-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 

Node: 82 

0.24358 mm 

Node: 49 



Bilagor 

62 
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Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 4.03002e-010  

Element: 833 

0.00400283  

Element: 2664 
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