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Sammanfattning

Examensarbetet är på D-nivå 30hp inom konstruktion och är framarbetat i ett samarbete mellan
Mälardalens Högskola samt Scania CV AB i Södertälje. Syftet med projektet var att ta fram ett
heltäckande gångbord till helbilskonceptet European Tractor.
Marknadens behov av heltäckande gångbord har ökat. Scania ser ett mervärde med detta och
vill vara med i denna marknadsutveckling. Dagens gångbord ska vara estetiskt tilltalande, säkra
ur halksynpunkt och samtidigt vara kostnadseffektiva.

Under arbetets gång har det genererats fram olika konceptförslag som utvärderats, och sedan
valts en slutgiltig lösning som resulterat i slutgiltig CAD modell och en grovt uppskattad
kostnadskalkyl. Det nya heltäckande gångbordet uppfyller alla de nya lagkraven och
rekommendationerna för vassa kanter, ADR (transport av farligt gods), uppstegshöjd samt ett
tillfredsställande halkskydd med inbyggd dränering.
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Abstract

This thesis work is a 30hp D-level assignment in design as a co-operation between Mälardalen
University and Scania CV AB in Södertälje. The purpose was to develope a close fitted
catwalk.

The market has seen an increasing value for these types of applications and have the ambition
to keep up with the rest of the competitors. The catwalks of todays standards shall be estetical
attractive, have a non slippery surface and be costefficient.

While working with this project I have spent a lot of time with the concept proposals and with
the evaluation of the concepts, resulting in a final CAD model and a approximation of the cost
estimate. The new catwalk fulfils all the new recommendations and rules as sharp edges, ADR,
the height of the stepup and a non slippery surface with built in drainage.
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Förord
Rapporten har tagits fram av Kristian Grönlund i ett examensarbete
(produktutveckling/konstruktion) på 30hp, D-nivå vid Mälardalens Högskola inom
ämnesområdet produkt & processutveckling.

Arbetet har innefattat 40h/vecka och utförts vid Scania CV AB, avdelning RTB specialfordon
där har jag även haft min arbetsplats. Uppdraget var att utveckla ett heltäckande gångbord till
Nordic Tractor och European Tractor med fokus på hela produktutvecklingsprocessen.

Jag vill framföra ett speciellt tack till:

Dan Svensson RTB, handledare på Scania.
Rolf Lövgren, handledare på högskolan.
All personal på RTB som förgyllt mina dagar.
Alla personer i organisationen som ställt upp och tagit sig tid för alla frågor.
Familj och vänner.

Södertälje 2008-10-05

Kristian Grönlund
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Ordlista
RTB Avdelningen specialfordon. Anpassar lastbilar som ska klara

speciella förhållanden. Gruvbilar, militärfordon, brandbilar osv.

Euro 5 Ett utsläppskrav som begränsas av emissionsvärden från
dieselmotorn.

Nordic Tractor Ett helbilskoncept där dragbilarna har mera utrustning som standard.

European Tractor Uppföljaren till Nordic Tractor med några modifikationer som
batterier bak, sidokjolar, större bränsletankar, A-frame.

Produktidentitet Hur produkten uppfattas av kunden.

ADR The European agreement concerning the international carriage of
dangerous goods. Transport av farligt gods.

AD-blue Är ett registrerat varumärke för AUS32 (Aqueous Urea Solution
32.5%). En urealösning som tillförs till dieselmotorer för att få ner
emissionsvärdena av kväveoxider som diesel innehåller.

A-frame Stödbalk för anslutningarna av el- och tryckluft till semitrailer.
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1. Inledning
Heltäckande gångbord är ett relativt nytt kundbehov som tillkommit på marknaden för
dragbilar. Allt sedan kunderna börjat använda sig av externa påbyggare för att göra heltäckande
gångbord så har ett nytt behov skapats. Fördelarna är att det heltäckande gångbordet minskar
risken för att snubbla och halka på ramen när chauffören kopplar in El- och broms till
semitrailern. Förutom förhöjandet av säkerheten fås ett estetiskt mer tilltalande gångbord.

Scania har sedan tidigare ett heltäckande gångbord till helbilskonceptet Nordic Tractor och vill
nu utveckla ett till European Tractor. Scania är inte tillfredsställda med det befintliga
gångbordet till Nordic Tractor med avseende på ADR-lösning, Tysklands lagkrav på vassa
kanter och kostnadsaspekten.
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1.2. Syfte och mål

Utforma och detaljkonstruera ett ergonomiskt, kostnadseffektivt heltäckande gångbord till
helbilskonceptet European Tractor. Att genom användandet av Scanias resurser, verktyg och
arbetsmodeller skapa förutsättningar till en lyckad slutprodukt, samtidigt lämna fram en
slutgiltig lösning som blir billigare, smartare och estetiskt anpassad till Scanias
produktidentitet. Målet för slutprodukten är att den tillför Scania ett värde för fortsatt
utvecklingsarbete av produkten.

1.3. Projektdirektiv

 Gångbordet ska vara anpassningsbart till helbilskonceptet European Tractor, vilket
totalt blir 10 modellvarianter. Olika axelavstånd om man räknar modeller och antalet
olika axelavstånd. (Beror på slutlösningen om det går att lösa på ett smidigt sätt, annars
färre.)

 Studera olika lösningar och välja en för detaljerad studie.
 Gångbordet skall ha en lämplig utformning med hänsyn till användning, säkerhetsrisker

etc.
 Eftersom gångbordet är framträdande på bilen är designutförandet viktigt och skall

integreras i dragbilens övriga form.
 Lagkravsbegränsningar

o Transport av farligt gods kräver täta gångbord för att undvika att spill av
lättantändliga vätskor hamnar på varma ytor t.ex. ljuddämpare och avgasrör.

o Europakrav på att det inte får förekomma vassa kanter framför hyttens bakkant.
o Krav från Tyskland att inte ha vassa kanter bakom hytten längs med långsidorna

på dragbil för att undvika personskador på medtrafikanter.

 Vikt och korrosionsskydd ska tas i beaktande.
 CAD modeller på samtliga delar.
 Studien skall innehålla en kostnadskalkyl på de besparingar som görs med det nya

konceptet (Ungefärlig, finns inte tid att gå in allt för djupt i denna del).
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1.4. Problemformulering

Scania ser att det finns ett nytt behov på marknaden för dragbilar. Det är idag inte bara viktigt
att göra dragbilar med funktionella lösningar utan det ska även finnas ett designtänkande
bakom. Dragbilarna ska utformas så att helhetsintrycket för en Scania dragbil känns igen. För
att få en överblick över dragbilen se gärna bilaga 6.

 Kostnaden för gångborden idag är för höga.
 Gångbordets ADR lösning är inte tillfredsställande.
 Vassa kanter kraven på 2,5 mm radie är inte uppfyllda.
 Antalet artiklar är för många, det ska gå att reducera och därmed minska både

monteringstid och totalkostnad.

Vi tog tillsammans fram en kravspecifikation som skulle gälla för gångbordet som finns i
bilaga 7.

1.5. Projektavgränsningar

Målet är att den slutgiltiga konceptmodellen ska redovisas i 3D-CAD. Framtagningen av det
färdiga konceptet ska stödjas av kvalitetsverktyg och undersökningar. Tidsramen är en termin
under heltidsstudier (40h/v).

 Inget livslängdstest kommer att göras.
 Utvecklingsarbetet av gångbordet kommer bara att beröra helbilskonceptet European

Tractor där Nordic Tractor kommer att användas som referens och jämförelse.
 Utvecklingsarbetet gäller gångbordsytan från hyttvägg till vändskiva.
 Patentering och delar av produktionsanpassningen ligger utanför projektets tidsramar.

2. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder
Följande examensarbete har använt sig av PU-verktyg för att kvalitetssäkra arbetet på ett
fördelaktigt sätt. Stödverktyget QFD (Ullman, David G, s.113) användes aldrig i projektet då
det inte ansågs bidra med nämnvärt, marknaden är otydlig och jämförelsen mot konkurrenter i
sin helhet obefintlig.

2.1 Företagets situation

Scania är i en expansiv fas och behovet av nya smarta, funktionella och väldesignade lösningar
är stora. En lansering av den nya dragbilen European Tractor är på inkommande och det finns
ett behov av ett heltäckande gångbord.
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2.2 Utbildning

För att rätt förutsättningar skulle ges till att färdigställa CAD underlaget i Catia V4 gavs en
veckas utbildning på Scanias utbildningscenter.

2.3 Dialog

Under hela projektet har Scanias anställda svarat på frågor och fått information gällande
utvecklingen av det heltäckande gångbordet. Eftersom många personer är involverade i arbetet
kring en dragbil och dess komponenter upprättades en kontaktlista som fanns med under hela
arbetets gång.

2.4 Studiebesök

Det befintliga heltäckande gångbordet som utvecklats till Nordic Tractor tillverkas av FJ i
Hasslarp. För att få insikt i hur de arbetar fram gångbordet och deras tankar kring
lösningsmetoder besöktes företaget.

2.5 Studier av befintligt material

Vid utveckling av ett befintligt gångbord måste det studeras och dokumenteras så att
jämförelser kan göras mot nya koncept i konceptutvärderingen.

2.6 Konkurrenternas lösningar

Besök genomfördes hos återförsäljare på MAN, Volvo och Scanias konkurrentanalys
avdelning. Vid besöken togs bilder och konkurrenternas lösningar diskuterades och värderades.
För att hitta mera information om DAF, Renault och Mercedes användes Internet och Scanias
konkurrentdatabas (Olsson,E. 1997 s.33).

2.7 Planering

Scanias interna planeringsverktyg har använts med vissa modifieringar för att passa
examensarbetets storlek och omfattning på tjugo veckor. Tidsplanen är uppdelad veckovis med
aktiviteter som ska göras varje vecka. Aktiviteterna bockas sedan av om de är ”klara”, ”kan bli
försenad” eller om ”aktiviteten måste planeras om”, se bilaga 1 (Olsson,E. 1997 s.26).

2.8 Idé- och konceptgenerering

Enkla metoder som brainstorming och skisser användes ofta för att visualisera och bedöma
idéer som funnits under projektets gång (Österlin, Kenneth, 2003 s.29 & 44).

2.9 PU - Verktyg
För att skapa en struktur och kvalitetssäkra utvecklingsarbetet upprättades en kravspecifikation,
en Pugh´s matris och en funktionsanalys (Mer information om dessa finns under sidan 18).
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3. Beskrivning av gångbord
När kunden köper en dragbil idag finns många tillval att välja i specifikationen. Ett standard
gångbord ingår men är relativt litet och endast avsett för att ge föraren möjlighet att koppla in
El- och broms vid anslutning av semitrailern. Om kunden vill ge sin dragbil ett ansiktslyft kan
det heltäckande gångbordet väljas, vilket ger dragbilen ett skyddande täckande skal samtidigt
som det minskar risken för att chauffören ramlar ner eller snubblar på chassiet (se figur 3.1).

Figur 3.1, t.v. Nordic Tractors heltäckande gångbord (stegen har inget med gångbordet att
göra) och t.h. ett standard gångbord.

3.1 Befintliga gångbordet

Det befintliga gångbordet till Nordic Tractor innefattas av fyra större aluminiumplåtar med en
tjocklek på 5 mm. Som synes (se Figur 3.2) omfattas gångbordet av 4 större delar, en höger, -
vänster, -mitten och bakre del (ses alltid i körriktningen). Hela kittet med gångbord, tillhörande
stödpunkter och infästningsmoduler köps in av en underleverantör. Hela kittet består av
ungefär 27 stycken unika delar med vilket det blir totalt ca 70 stycken delar totalt. Antalet delar
varierar marginellt mellan de olika modellerna.

Figur 3.2, Nordic Tractor 6x2/4 med ett 4 delat gångbord.



Utveckling av heltäckande gångbord
Examensarbete produktutveckling/konstruktion, KPP305
Mälardalens Högskola VT-2008

13(37)

3.2 Nya gångbordets avgränsningar

Under utvecklingsarbetet när en delkomponent ska anpassas i ett redan befintligt system krävs
många avgränsningar för att kompabiliteten ska uppnås. Lagar och direktiv, ergonomiska
aspekter, måttbestämda, inte måttbestämda komponenter och muntliga önskemål utgör några av
de avgränsningar som begränsar konstruktionsarbetet.

Som ses i Figur 3.3 är det bakre gångbordet uteslutet ur projektets ramar så att fokuseringen
kan läggas på det viktigaste vilket är det 3-delade gångbordet i mittensektionen. Viktiga
avgränsningar som gäller det nya gångbordet följer nedan.

’

Figur 3.3, Nordic Tractor 6x2/4 med ett avgränsat gångbord.

3.2.1 Dimensioner

Totalbredd på samtliga modeller är ungefär 2500 mm.
Längden är det som varierar beroende på drabilstyp (figur 3.4).

Figur 3.4, uppdelning av de olika sektionerna på det befintliga heltäckande gångbordet.

Vänster

Mitten

Höger

Bakre

Längd
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3.2.2 Maximal påbyggnadshöjd

Vid inkoppling av semitrailer ska det finnas ett svängrum (fri radie sett från vändskiva) och en
frigång mellan gångbord och vändskiva i vertikalled. Semitrailerns höjd varierar oftast i
förhållande till dragbilens höjd vilket innebär att den antingen lutar neråt eller uppåt vid
anlöpning till vändskivan. Vändskivan går därför att vinkla (tilta) i förhållande till dragbilens
egenhöjd för att få en jämn stabilitet på hela ekipaget. Från ram sett är maximala
påbyggnadshöjden 89 mm, se bilaga 5.

3.2.3 Uppsteg

Höjden till uppsteget och vidare upp till gångbordet har ett förbestämt maximalt mått enligt
standard (SS-EN 1846-2:2001). Nedan synes de utsatta måtten som är ≤ 600 mm till första
steget och ≤ 400 mm till det andra.

Figur 3.5, Att begränsa höjden bidrar till en mer ergonomisk arbetsplats.

3.2.4 ADR

Dragbilar i sitt standardutförande idag är inte anpassade för att köra transport av farligt gods.
Kunden specificerar sin dragbil vid beställning, vid en sådan beställning finns alternativet att
anpassa dragbilen till ADR transport. Hur detta utförande ska se ut idag finns inte några direkta
hänvisningar till. ADR kravet får därmed lösas genom logiskt tänkande, genom att ta fram
lösningar som kan hindra dessa antändliga vätskor för att inte nå närliggande heta ytor.

3.2.5 Styrlänk

Styrlänken till 6x2/4 Nordic Tractor (Figur 3.6) har till funktion att styra den bakre axeln för att
bidra till bättre styrförmåga. Försök att använda den befintliga styrlänken har gjorts men
problem har uppstått då den skrapat i den nya XL bränsletanken. Länken har modifierats och
passar den nya tanken, dock så har den kommit upp högre från gångbordet vilket skapar höjd
som inte är önskvärd.

Figur 3.6, visar styrlänken i en toppvy.

≤400mm upp
till andra steget

≤600mm från
marknivå
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3.2.6 Urea/ADR tank

De miljövänligare dragbilarna som klarar Euro 5 kraven behöver utrustas med en Urea tank
som ses i figur nedan. Det innebär att gångbordet måste anpassas till Euro 5 dragbilarna då ett
tanklock ska vara åtkomligt.

Figur 3.7, föreställer höger främre delen av en dragbil i toppvy.

3.2.7 Bränsletank

Bränsletanken kan användas som stödpunkt vid uppbärandet av gångbordet, vilket den används
till på Nordic Tractor i dagsläget. Tanken ska klara en vertikalkraft mätt i en punkt på 3000N,
vilket motsvarar 2 personer a 75kg · 2g ≈ 300kg statisk last.

Figur 3.8, föreställer vänster främre bränsletank på European Tractor i toppvy.

3.2.8 Sidoluftriktare

På dragbilens vänstra sida finns möjligheten att skjuta undan sidoluftriktaren för att komma åt
en greppvänlig stång som ska hjälpa chauffören upp på gångbordet. Däremot på högra sidan är
sidoluftriktaren inte skjutbar och är därmed en begränsande faktor i konstruktionsarbetet.

Om exempelvis gångbordet ska fällas upp med gångjärn som används på dagens bilar så kan
inte plåten vara placerad under högra sidoluftriktaren, då den skulle ta emot vid uppfällning
vilket kommer att begränsa antalet lösningar. Höjden h från bränsletank till sidoluftriktaren är
ungefär 170mm.

Höger framdäck Ljuddämpare Urea tank
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Figur 3.9, höjden h begränsar gångbordets flexibilitet.

3.2.9 A-frame

För att semitraileranslutningarna inte ska hänga löst utan struktur används ett ramverk som
kallas A-frame. Högra stödbenet är fastmonterat precis bredvid ljuddämparen. Konstruktionen
av ADR-lösningen för att täcka varma ytor blir således försvårad då det innebär att täta runt
detta fäste, eller förslagsvis att förändra konstruktionen på A-frame och därmed förbättra
samspelet mellan dessa komponenter.

Figur 3.10, A-frame.

h
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4. Tillämpad lösningsmetodik

Att genomföra och slutföra ett examensarbete inom produktutveckling under en termin fordrar
disciplin. För att underlätta arbetet och tydliggöra steg i produktutvecklingsprocessen finns
olika stödverktyg till hands. Att upprätta en god planering är de flesta överens om att det är
väsentligt för att ro i land ett lyckat projekt, men genom att utnyttja stödverktygen sparas tid i
projektet samtidigt som du får en struktur som är översiktlig och användbar under hela
projektets gång.

4.1 Marknadsundersökning/Omvärldsanalys

Det finns ett större behov hos kunderna idag att specialanpassa dragbilarna efter eget tycke och
smak.  Heltäckande gångbord har de senaste åren gjort inträde på dragbilsmarknaden och är en
detalj som kunderna sätter allt större värde vid. Det väljs inte enbart för det funktionella värdet
utan även för det estetiska.

Tidigare har kunden som avsett att införskaffa ett heltäckande gångbord lämnat in dragbilen till
en påbyggare för påbyggnation. Scania såg här ett marknadssegment som de själva skulle
kunna erbjuda sina kunder.

Scania trädde in på marknaden med ett helbilskoncept som heter Nordic Tractor vilket
inkluderade ett heltäckande gångbord. Nordic Tractor finns att välja i ett antal olika
axelkonfigurationer. Nu är ett nytt helbilskoncept på intågande där företaget lagt vidaresatsning
på att skapa ett enhetligt och mer tilldragande yttre.

För att tidigt i projektet få en inblick av hur konkurrenternas lösningar såg ut togs det
fotografier, besöktes återförsäljare, söktes i databaser och på Internet (Olsson,E. 1997 s.33).

Sammanfattningsvis drogs slutsatsen att konkurrenterna i dagens läge inte har gjort en lika stor
satsning på heltäckande gångbord som Scania. Volvo har en variant av heltäckande gångbord,
men utöver det har mina undersökningar givit information om att flera tillverkare inte erbjuder
heltäckande gångbord till deras dragbilar. Konkurrenternas och påbyggarnas heltäckande
gångbord uppvisar inte heller den kvalitet och välbygge som Scania upprätthåller.

Planen var att genomföra en mer omfattande konkurrentanalys, men brist på underlag från
konkurrenter bidrog till att jag fick göra en analys i mindre skala.

Marknaden finns idag och behovet väntas öka. Då allt fler kunder väljer att införskaffa
heltäckande gångbord ökas medvetenheten ute hos kunderna och det kan förhoppningsvis
skapa ett ”ha begär”.
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4.2 Kravspecifikation

För att undvika missförstånd under projektets gång och för att tydliggöra vilka krav som ställs
på produkten upprättas en kravspecifikation (Olsson,E. 1997 s.33). Uppdragsgivaren och
kunden är oftast de som ställer kraven för en produkt, ibland är även uppdragsgivaren och
kunden samma person.
Kraven som ställts på gångbordet är uppdelade i material, funktion, design, lagar och direktiv,
kostnader och önskemål, se bilaga 7.

4.3 Funktionsanalys

Funktionsanalysen (Olsson,E. 1997 s.35) är av stort värde för projektet under hela resans gång.
Genom att förtydliga funktionerna och dess underfunktioner i ett organisationsschema ges
överskådlighet i projektet, och förebygger att inte projektet glider ifrån sitt syfte. Den klargör
många frågetecken och lägger en struktur som är till hjälp för att lösa problemfrågeställningen.
Delfunktionerna som ses i grön färg måste finnas med för att uppfylla huvudfunktionen.

Figur 4.1, visar delfunktionernas koppling till huvudfunktionen. På bilden saknade stöd och -
underfunktioner ses i bilaga 2.

4.4 Pugh´s matris

Ett konceptutvärderingsverktyg (Ullman, David G, s.185) där uppsatta krav viktas mot olika
koncept, och som sedan värderas och summeras. Koncepten ska jämföras mot en
referensprodukt för att ge jämförelsen trovärdighet, se bilaga 3.

4.5 Delkoncept

Framtagandet av en produkt är en kreativ process som oftast inte bringar fram ett resultat som
från början väntades. Det blir för komplicerat att processa alla delfunktioner samtidigt vilket
gör det viktigt att specificera och dokumentera på ett överskådligt sätt. Består produkten av
många delkomponenter som ska matchas är processen mer komplex, ett rimligt sätt att gå
tillväga är att bryta ner detta från början och skapa delkoncept.
Delkoncepten utvärderas för sig för att sedan bygga ihop en helhet som uppfyller de krav och
önskemål som ställts vid projektets start. Delkoncepten är mer som ett stöd för att generera
konceptförslag till konceptutvecklingen. Det görs alltså inte några individuella
delkonceptsutvärderingar då detta bara skulle vara missvisande. Ett delkoncept kan fungera
med en viss plattform men inte med ett annat. Därför görs utvärderingen först i
konceptutvecklingen där hela koncept kan bedömas.
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4.5.1 Översiktsbild

För att på bästa sätt förklara och strukturera de val som gjorts under konceptgenereringen är
dessa indelade i delkoncept som givits egna rubriker som följer nedan.

Figur 4.2, överskådlig vy över de områden som ska förbättras.

1. ADR – Vid transport av brandfarligt gods måste alla närliggande heta ytor täckas igen ifall
ett läckage från lasten skulle inträffa.
2. Styrlänken är en begränsade faktor som måste tas i beaktande.
3. Fästyta behövs för att förhindra personskador såsom halkning. Det ska även vara dränerbart
så att vätska inte stannar kvar på gångbordet för att sedan frysa till.
4. Vassa kanter får inte förekomma på långsidorna för att förhindra personskador gentemot
andra trafikanter.

Generellt över hela gångbordet bör infästningsställen reduceras samt antalet artiklar.
Integrerandet av Scanias modultänkande kan bidra till en sådan effekt.

4.5.2 Täckyta och uppdelning

Gångbordet ska vara heltäckande över chassiet med de avgränsningar som konstateras. Hur ska
uppdelningen av gångbordet se ut? 2-, 3 delat eller kanske bara en plåt? Nedan ges olika
förslag på utformning av gångbordet. Detta material används bara som stöd när de färdiga
konceptförslagen gjordes till konceptutvecklingen.

A. Heltäckande gångbord där utformningen består av endast en del.
 Ett stycke att hantera och montera.
 Slipper mellanrum och skarvar jämfört med ett gångbord som är

delat i flera delar. (lättare att hålla tätt)
 Goda möjligheter att minska antalet infästningspunkter.

1

2

3

4

Figur 4.3, A
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 Kan vara självbärande.

- Måste dimensioneras till varje dragbilstyp.
- Större än lagerstandard.
- Stor artikel att hantera i alla led. (tillverkning, bearbetning, transport, montering)
- Oergonomiskt vid åtkomst under gångbordet.
- Vridningar i chassiet kan orsaka att fästen släpper i utkant på gångbordet.

B. Heltäckande gångbord bortsett från längden ner till stänkskärmarna.

 Dimensionering av gångbordet behöver inte anpassas till längden
mellan framaxeln och mellanaxeln.

- Är inte helt heltäckande.

C. Heltäckande gångbord bortsett från längden ner till högra stänkskärmen.
 Ett stycke att hantera och montera.
 Slipper mellanrum och skarvar jämfört med ett gångbord som är

delat i flera delar. (lättare att hålla tätt)
 Goda möjligheter att minska antalet infästningspunkter.
 Kan vara självbärande.

- Är inte helt heltäckande.
- Måste dimensioneras till varje dragbilstyp.
- Större än lagerstandard.
- Stor artikel att hantera i alla led. (tillverkning, bearbetning, transport, montering)
- Oergonomiskt vid åtkomst under gångbordet.
- Vridningar i chassiet kan orsaka att fästen släpper i utkant på gångbordet.

D. Heltäckande gångbord delat i två delar.
 Goda möjligheter att modulanpassa.
 Goda möjligheter att minska antalet infästningspunkter.
 Höger sektion kan vara delvis självbärande.

- Vänster sektion kräver stödpunkter.

E. Heltäckande gångbord delat i tre delar.
 Monteringsvikt
 Lagerhantering (storlek, vikt)
 Mittsektionen kan vara självbärande.
 Demontering vid service, ger åtkomst till ett specifikt

problemområde. De övriga 2 gångbordssektionerna kan underlätta
servicearbetet som arbetsplattform.

Figur 4.4, B

Figur 4.6, D

Figur 4.7, E

Figur 4.5, C
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- Höger och vänster sektion kräver stödpunkter.
- Många artiklar att lagerhålla och hantera.
- Många infästningsartiklar.
- Oergonomisk och tidsödande justering.

4.5.3 Bockning, vikning av kanter

Vassa kanter kravet ska uppfyllas, vilket säger att det måste vara en radie på ≥2,5 mm.
Detta ska lösas till största delen genom bockning av kanter.  Förslag kring hur olika bockningar
kan se ut ses nedan. Vilket koncept som hade blivit bäst behövdes aldrig utredas då problemet
med vassa kanter löstes med det slutgiltigt valda konceptet, där gångbordets kant inte går hela
vägen ut till lastbilens långsida.

Figur 4.8, uppdelning av bockningsprofiler.

F. Jämn bockning med 180° graders radie
G. 90° graders bockning där efterbearbetning av kanter behövs
H. Jämn bockning upptill för att sedan avslutas med en skarp kant.
I. Jämn bockning med 90° graders radie.
J. Bockning, vikning av kant där det uppstår en vassare och skarpare kant, risk för sprickor i
kant.
K. Bockning, vikning av kanter för att erhålla en viss avrundning. Inte att optimalt då denna
variant behöver 4 vikningar.
L. Jämn bockning för att avsluta med en avrundning som är lite skarpare.
M. Jämn bockning med 270° graders radie och därmed gömma vassa kanten. D
N. Bockning, vikning av kanterna med en liten radie för att klara kraven.
O. Mjuk bockning med ojämn radie.
P. Jämn bockning med 270° graders radie för att avsluta med kant som ska gå att fästa i
eventuell skåra. Komplicerad bockning, mer lämpad som strängpressad.

N.

G.

.

H. I.

K.J. M.L.

O. P.

F.
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4.5.4 Mekanismer

Mekanism för upp-, nerfällning samt demontering av gångbord för åtkomst av växellåda och
annan utrustning i samband med servicearbeten. I denna utredning bortses mekaniska
hjälpmedel då det inte finns någon efterfrågan av det i dagens läge. Det tillkommer även extra
kostnad och vikt.

Q. Vikbar i mitten ”dragspelsvarianten”.
Ett koncept som bygger på en dragspelsprincip. Leder på 3 ställen där det kan användas långa
gångjärn för att skapa rörlighet.

 Kan vara självbärande.
 Modultänkande där mittensektionen används till alla dragbilstyper.

- Många rörliga delar.
- Behöver någon form av linjära skenor att glida på.
- Svårt att få gångbordet helt tätt för att uppfylla ADR kravet.

Figur 4.9, Q, vikbart gångbord ”dragspelsvarianten”.
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V. Hävstångsprincipen. En idé som kommer från en Volkswagen Passat och dess baksäte.
Sittdynan är ledad och det är lätt att förflytta den för att ge större förvaringsutrymme vid större
flyttgods.

 Kan vara självbärande.
 Lättare att uppnå önskad täthet.
 Okomplicerade rörliga delar

- Rörliga delar
- Kan bli för tungt att öppna och stänga för en person.

Figur 4.10, V, länkade svängarmar med hävstångsprincip för att underlätta ihopfällbarhet.

4.5.5 Mönster/halkskydd
För att chauffören inte ska halka på gångbordet, speciellt då vid kallare tider behövs ett rejält
fäste under fötterna. Det som redovisas kommer att vara halkskydd som finns idag och egna
koncept som kan användas till ett slutgiltigt gångbord.

4.5.6 Avrinning/dränering
En ränna, ett lutande plan, frågan är om det verkligen behövs en sådan lösning. Möjligt att den
funktionen kan byggas in i mönster och halkskydd eller en kombination av dessa två.
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4.5.7 Material
Vilket material som ska användas har under projektets gång blivit allt mer tydligt. Aluminium
är det som används till de heltäckande gångborden idag och är ett material som har både styrka,
inbyggt korrosionsskydd och lättbearbetat till ett överkomligt pris. Fästen, lås, rörliga som fasta
delar ska tillverkas i rostfritt stål och eventuella skyddslister i plast.

4.5.8 Fästmetod
Valet av fästmetod är en detaljstudie som kommer att tas i beaktande efter att valet av några
hela konceptförslag tagits fram.

4.6 Konceptutveckling - Utformning

I denna konceptstudie fokuseras inte på det vänstra gångbordet utan bara på det högra.
Konceptutvecklingen ska visa några idéuppslag som kan visa sig möjliga eller omöjliga, det
ska bidra till en liten förståelse för vilka utformningar som är mer eller mindre lämpliga. Vilka
fästen, mönster och material som ska användas ingår inte i denna studie utan tas upp i vid
konstruktionsarbetet då det är lättare att belysa dessa problem. Konceptutvecklingen fokuseras
mest på utformningen av gångbordet. Vänstra gångbordet ska även det få en lösning, men
någon omfattande studie kommer inte att göras. De koncept som anses uppfylla
kravspecifikationen bäst går vidare och bedöms i en konceptutvärdering som heter Pugh´s
matris, se bilaga 3.

Koncept 1.1

Gångbordet är fastsatt baktill med gångjärn, vilket ger en enkel och billig lösning för att på ett
enkelt sätt fälla upp gångbordet. Dock så finns det några problemområden som måste lösas
med detta koncept för att det ska bli en godtagbar lösning.

Höger vindriktare kommer att slås i vid
uppfällning, det kommer inte att fungera
att fälla upp gångbordet utan att
modifiera omgivningen.
A-frame kommer även den att slås i vid
uppfällning.
Det krävs ADR Tätning kring A-framens
högra sida vid ljuddämpare.
Ad-blue- och extra bränsletank är tillval
och skapar många möjliga kombinationer
om det ska vara utskärning eller inte som
ses vid utmarkerade ställen.

Figur 4.11, Utvecklingskoncept 1.1
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Koncept 1.2

Detta koncept skiljer sig inte nämnvärt
från första konceptet förutom att det
faktiskt fungerar att fälla upp gångbordet.
Det måste vara funktionellt! En annan
detalj som bör uppmärksammas på detta
koncept är att oavsett om vi endera väljer
Ad-blue, extra tank eller ingendera så har
vi besparat oss alla variationer på
utskärning genom detta konceptförslag.

Det negativa med detta koncept jämfört
med det förra är vi skapar en ännu större
öppning ovanför ljuddämparen där
antändligt bränsle kan rinna ner. ADR-
kravet måste uppfyllas!

Koncept 1.3

Likadant som koncept 1.1 fast i detta
koncept så är det högra gångbordet i 2
delar.
En fast del som sitter ovanpå tankar och
ljuddämpare och en mittendel som är
uppfällningbar tack vare gångjärnen.

Jämfört med koncept 1.1 så kommer
denna lösning att ha möjlighet att fälla
upp mittendelen av gångbordet medans
den högra sitter fast.
Högra gångbordet är den del som ska
anpassas med utskärningar till tankarna,
vilket blir en mindre artikel att hantera
och lagerhålla jämfört att ha en enda stor
plåt som ska anpassas i alla dessa
varianter.

Figur 4.12, Utvecklingskoncept 1.2

Figur 4.13, Utvecklingskoncept 1.3
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Koncept 1.5

Gångbordet i detta koncept ska fällas upp
mot vänstersida och är fäst med gångjärn.

Öppet för olika konfigurationer på
tanklock utan någon extra ansträngning.
Ljuddämparen får även här täckas in för
ytterligare skydd mot brandfarliga
vätskor.
Varken vindriktare eller A-frame är
problemområden för att klara
uppfällningen av gångbordet.

Koncept 1.4

Tillbaka till konceptet med en plåt.
Istället försöker vi här lösa problematiken
med de olika variationerna av tankar och
utan tankar, samt ADR lösningen.

En lucka ovanför tanklocken gör att vi får
ett heltäckande gångbord vid färd men
vid behovet av tankning bara lyfter på
luckan och kommer åt tanklocken. Vi
besparar oss här varianter. Antingen har
vi en eller två tankar eller så ingen alls.
Alltså totalt bara två varianter, med lucka
eller utan.

För att täta ordentligt runt ljuddämpare så
lägger vi en extra plåt runt ljuddämpare
och därmed kan vi tillåta eventuellt
läckage kring A-frame och kring lucka.

Gångjärnen togs bort och därmed
flexibiliteten att kunna fälla upp
gångbordet. Däremot minskades antal
rörliga delar vilket uppskattas med tanke
på förhållandena som ett gångbord utsätts
för.

Smidigheten vid demontering av
gångbordet kan i detta utförande dock
diskuteras.

Figur 4.14, Utvecklingskoncept 1.4

Figur 4.15, Utvecklingskoncept 1.5
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Koncept 1.8

+ Öppnandet av gångbordet
+ En variant
+ En konfiguration vid bearbetning,
snabb tillverkning

- Stor plåt, dess hanterbarhet kan
ifrågasättas
- Gångjärn, rörliga delar icke att föredra
- Tilläggsskydd för uppfyllande av ADR
krav

Koncept 1.7

+ Inga rörliga delar
+ Självbärande konstruktion
+ Färre varianter än referensen

- Service, tidsödande att lossa på
skruvarna och oergonomiskt att flytta på
gångbordet
- Tilläggsskydd för uppfyllande av ADR
krav
- Lagerhålla 4 olika uppsättningar av ett
relativt stort gångbord som tar mycket
plats
- Stor artikel att bearbeta

Koncept 1.6

En lösning som kan kombineras med de
övriga koncepten.

Gångbordet höjs ca 80 mm för att komma
ovan styrlänken och därmed få en plan
yta från långsida till långsida. Estetiskt
blir det också en bättre helhet och en
renare look.

Styrlänken har annars ett uppstick och
risken för att snubbla är större.

Figur 4.17, Utvecklingskoncept 1.7

Figur 4.16, Utvecklingskoncept 1.6

Figur 4.18, Utvecklingskoncept 1.8
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Koncept 1.11

+ Heltäckande
+ Flexibiliteten  av öppnandet av
gångbordet

- Kanske inte klarar vändskivevinkeln
- Gångjärn är rörliga delar, hur klarar
dessa den tuffa miljön, risk att det börjar
skärva, gå trögt eller låsa sig.
- Tilläggsskydd för uppfyllande av ADR
krav

Koncept 1.10

+ En variant
+ Självbärande konstruktion
+ En konfiguration vid tillverkning
+ Minskad snubbelrisk på styrlänk

- Klarar kanske inte max
uppstigningshöjd på 400mm.
- Klarar kanske inte vändskivevinkeln
- En enda stor plåt
- Tilläggsskydd för att uppfylla ADR
kravet
- Måste distansera plåtarna för att komma
över styrlänken

Koncept 1.9

+ Öppnandet av gångbordet
+ 2 varianter
+ Locken tillför en ny "look" som kan ge
avkastning i försäljningen
+ Självbärande konstruktion

- Locken tillför flera artiklar
- Tilläggsskydd för uppfyllande av ADR
krav
- Gångjärnen medför rörliga delar

Figur 4.20, Utvecklingskoncept 1.10

Figur 4.19, Utvecklingskoncept 1.9

Figur 4.21, Utvecklingskoncept 1.11
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Slutgiltigt koncept (S)

Efter tidigare utredande har det gjorts en
bedömning av vilka komplikationer som
varje koncept för med sig.
För och nackdelar har vägts mot varandra
och resultatet är koncept S. Här har det
även lagts till ett förslag på vänstra delen
av gångbordet.
Konceptet är inte helt färdigutvecklat
utan det kommer att genomarbetas och
uppdateras mot en slutlig lösning under
konstruktionsarbetet i CAD.

Konceptet i detta skede:

Samma utförande passar till 6x2/4 i alla
de 6 olika tankkonfigurationer som är
möjliga.
Låsningarna av sidokjolen täcks inte igen
av gångbordet utan görs lättåtkomliga.
Gångbordet består av två plåtar istället
för tidigare tre, däremot används en
täckplåt till ljuddämparen för att säkra
ADR kravet.
Gångjärnen behålls för att bibehålla
uppfällningsbarheten, samt de två
infästningspunkterna.
Kanterna ska bockas för att få en styvare
och säkrare plåt att stiga på.

4.7 Val av slutgiltigt koncept
Valet av det slutgiltiga konceptet gjordes genom Pugh´s matris, se bilaga 3. I matrisen sattes de
mest relevanta kraven upp tillsammans med handledare, och därefter valdes de koncepten ut
som ansågs klara sig bäst i konceptvärderingen. Koncept S fick den högsta viktade summan om
200 och med stöd av handledare valdes det att gå vidare med detta koncept och finslipa på
några detaljer, och definiera vilken typ av fästanordning som skulle användas, och även hur
värmeskyddet och halkskyddet skulle se ut. Den färdiga CAD modellen växte fram genom
dialog och bollande av idéer mot medarbetare och godkändes sedan av handledare vartefter den
blev färdig. Resultatet kan läsas i nästa kapitel.

5. Resultat
Omgivningen avgränsar gångbordet väldigt hårt och till hur gångbordet i slutändan är utformat.
För att gångbordet ska kunna vara självbärande måste det ligga plant, och för att det ska vara
genomförbart behöver gångbordet höjas. Fästen som ligger under rattarna är förhöjda och det

Figur 4.22, Slutgiltigt koncept
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ska även tillkomma stöd på ram som ska stötta upp plåten. Anledningen till att höja gångbordet
är för att komma över avgränsande ytor och skapa luftrum till ljuddämparen.
Nedan följer en beskrivning på gångbordets alla delar.

1. Slutgiltiga gångbordet med tillhörande rattar.
Rattarna blir kvar från det befintliga gångbordet som låsningsfunktion, däremot ska rattarna
förses med kedja så att de inte kommer bort. Rattarna är standardsortiment och därmed lätta
och billiga att införa och börja använda vid produktion. Det finns även dåligt med
ersättningsalternativ.

2. Halkmönstret som synes till vänster ska alltså löpa över hela vägen till höger, utom inom de
streckade linjerna (För arbetsamt för CAD programmet att göra alla hål). Detta görs för att få
en bättre tätning vid värmeskyddet. Halkrisken är dock större i denna del men behovet att gå på
denna yta anses väldigt liten och därmed försumbar. Mönstret som används är taget från en av
Scanias standardgångbord då det ansågs uppfylla kraven.

3. Utskärning av sugarmatur vid behovet av extratank, i annat fall görs ingen utskärning.
4. Samma gångjärn som används till dagens gångbord vilka därmed är testade och pålitliga.
5. Bakre fästet fästs i ramen och kan justeras i fram och bakled för bästa passning.
6. Värmeskyddet är modifierat från standardutförande för att passa ADR kravet och uppfylla
kravspecifikationen.

1
2

3

4

5

6

Figur 5.1, Översiktsbild på framtaget gångbord till 6x2/4
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Bakre fäste med gångjärn
Denna lösning används till Nordic Tractor konceptet idag och fungerar. Dock har jag
modifierat bakre fästet något. Jag har flyttat in gångjärnfästet några millimeter inåt ram och
även centrerat pinnfästena så att samma fäste kan användas på båda sidor.

Höger främre fäste
Fästet använder samma hål som växellådsfästet använder och vi behöver därmed inte några
extra skruvar. Fästet höjer gångbordet några millimeter samt låser gångbordet med ratt som
skruvas ovanifrån med bricka emellan, en skruv häftsvetsas fast underifrån.

Vänster främre fäste
Låser på samma sätt som det högra fästet, använder samma material och är fäst i
växellådsfästet

Värmeskydd
För att gångbordet ska kunna ha den utformning som bestämdes som slutgiltig lösning
bestämdes det även att det befintliga värmeskyddet skulle göras om som komplement för den
dåliga tätningen i gångbordet. Som synes i figur 5.5 används befintliga väggar men övre delen
har alltså gjorts om. Värmeskyddet består av en bockad aluminiumplåt som skyddar mot
antändlig vätska för att nå ljuddämpare som sitter under och avgassystem som sitter framöver.
Tidigare satt det två skruvar i mitten på värmeskyddet, dessa har tagits bort då de ansågs
onödiga eftersom hela plåten är svetsad både i främre och bakre pressplåt.

Figur 5.2, Bakre fäste med tillhörande gångjärn

Figur 5.3, Höger främre fäste med tillhörande ratt.

Figur 5.4, Vänster främre fäste med tillhörande ratt.
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Bakre pressplåt fästs på samma sätt som tidigare. Främre pressplåt svetsas fast i en L-profil
som sedan svetsas fast i värmeskyddsplåten. Anledningen till att göra på detta sätt är att få upp
värmeskyddet en bit och skapa mera luft under (då ljuddämparen strömmar mycket värme).
Idag så gör man en pressning i plåten för att få mer luft under, detta behövs nu alltså inte göras.
Värmeskyddet fästs också med en skruv i ett fäste som används idag. Det genomgående hålet
sitter längst fram till vänster i figur 5.5, det har lagts till en hylsa på undersida som svetsas fast
för att ge kontakt mot underliggande yta och synes i figur 5.6.

Figur 5.5, Värmeskydd, ovansida

Figur 5.6, Värmeskydd, undersida
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6. Analys
Hur väl uppfyllde resultatet kravspecifikationen?

Produktkrav:

Material:
 Slutprodukten blev billigare, lättare och passade Scanias helhetsdesign till de personer

som blev tillfrågade.
 Materialet som användes var aluminium, vilket också klarar temperaturområdet och är

tillräckligt starkt och tåligt för att uppfylla kravet för slitage.
 Hur vida det känns stabilt med en vikt uppgående 300 kg är svårt att säga då inga

fysiska tester genomförts men det uppskattas vara minst lika stabilt som dagens om inte
bättre.

 Aluminiumets korrosionsskydd uppfyller gott och väl korrosionskravet på 3-5 år.
 Gångbordet utmattningstestades i en simulering i Catia V4 vilket visade att den klarade

kravet på svängningsfrekvensen, men att värmeskyddet skulle kunna modifieras lite
grann genom att spänna fast den i flänsen.

 Samma slitageskydd som i dagens lösning vilket är godkänt som det är.

Funktionella krav:

 Funktionellt så visar gångbordet potential på att både vara monteringsvänligt och
ergonomiskt.

 Det blir en tyngre plåt vilket möjligen erfordras att det är två personer som lyfter den på
plats, men själva injusteringen och infästningen av gångbordet kommer att bli mycket
lättare.

 Modultänkandet visar att gångbordet gick att reducera från att tidigare använda sig av
ett gångbord som använde sig av sex olika varianter av tankkonfiguration till nuvarande
en. Och från tidigare tredelat gångbord till nuvarande tvådelat. Vilket påvisar stora
vinster med detta koncept.

 De lösa låsningsrattarna fästes med kedjor för att de inte ska komma bort.
 Halkskyddet består av ett pålitligt halkskyddsmönster som nyligen börjat användas till

Scanias lastbilar.

Designkrav:

 Huruvida gångbordet uppfyller Scanias riktlinjer för produktidentiteten är väldigt
luddig då det kan ses som inspirationsunderlag. Hur en designer uppfattar dessa ord och
bilder är individuella, vilket gör att min uppfattning av dessa ”riktlinjer” inte kan bli fel
då det är i betraktarens ögon. Jag har inte fått någon kritik på utformningen eller att den
skulle avvika från Scanias produktidentitet.

Lagar och direktiv:

 Vassa kanter kravet undkommer jag eftersom gångbordet flyttats in från långsidan.



Utveckling av heltäckande gångbord
Examensarbete produktutveckling/konstruktion, KPP305
Mälardalens Högskola VT-2008

34(37)

 ADR kravet uppfylls med det nya framtagna värmeskyddet som täcker större yta än
tidigare.

 Uppstigningshöjden hålls på samma nivå som tidigare gångbord och uppfyller därmed
kravet.

Önskemål:

 Önskemålet från arbetarskyddet i Tyskland om att gångbordet ska vara plant gick inte
att uppfylla då vänstra gångbordet redan ligger på max uppstigningshöjd och alltså inte
gick att höja mer för att få en jämn höjd med styrlänken, och därmed skapa en jämn
plan yta.

Kostnader:

 Stora kostnadsbesparingar på uppskattade 45 % väntas med denna produkt vilket kan
ses i bilaga 4.

Konceptförslagen och det slutliga förslaget är en kompromiss där jag försökt att lösa så många
uppsatta parametrar som möjligt. Gångbordet kan främst göra stora besparingar på material,
vikt, monteringskostnad och reducering av antal artiklar samt varianter vilket jag lyckats uppnå
med den nya lösningen, liksom med många av mina andra konceptförslag. Uppsatta krav som
vassa kanter krav är lösta och även ett bättre skydd mot antändlig vätska. Istället för ca 70
stycken artiklar som det befintliga gångbordet består av kan jag nu reducera det till ca 40
stycken samt få en kostnadsreducering på uppskattade 45 %, se bilaga 4.

Gångbordet har tunnats ut 20 % jämfört med gångbordet till Nordic Tractor. Materialet är
fortfarande aluminium för att behålla en bra korrosionsbeständighet och ett bra vikt/styvhet
förhållande. Materialets värmeavledande egenskaper är också plus då mycket värme från
ljuddämpare behöver avledas, och ADR kravet uppfyllas. Vänstra gångbordets mönster
används även på det nya gångbordet, om det är testat ur halksynpunkt vet jag ej men det har en
utformning som ser fördelaktig ut och en dräneringsfunktion som ser effektiv ut.

Rattarna som används för låsning av gångbordet är beprövade och fungerar, det som dock ska
läggas till är exempelvis en kedja som håller fast ratten om man av misstag skulle glömma bort
att skruva dit den när gångbordet ska låsas fast.

Gångbordet skulle i startskedet av detta projekt passa till alla 10 varianter av European Tractor,
men eftersom projeket bara växte och växte fick det avgränsas till 6x2/4. Det är dock utformat
på ett sådant sätt att det ska vara väldigt lätt att anpassa till andra modellserier.

7. Slutsatser
Examensarbetet har konkret resulterat i ett konstruktionsförslag på ett gångbord till European
Tractor som Scania kan använda att vidareutveckla, eller redan idag ta fram en prototyp av och
testa och verifiera att det fungerar som i teorin. Trots att gångbordet inte passade alla 10
modellvarianter så har det istället givit mera tid och kraft till att förbättra resultatet till modell
6x2/4, vilket resulterat i ett förslag som kapat kostnaderna rejält och som lätt kan anpassas till
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de andra modellerna. Kravspecifikationen har gjort arbetet lättare att strukturera upp alla de
krav som bör tas i beaktande, vilket också har gjorts och uppfyllts. Jag har lärt mig mycket av
arbetet mot Scania, speciellt inom konstruktion och dess arbetsmetodik och programvara.  Men
också om mig själv och att projektplanen bör ses mer pessimistiskt än optimistiskt då den görs,
för det tillkommer alltid mera arbete runt de från början uppsatta aktiviteterna.

7.1 Rekommendationer

Här nedan ges några förslag och rekommendationer som Scania kan ta med sig i en
vidareutveckling av gångbordet. Värmeskyddet kan behöva spännas fast i flänsen då
egenfrekvensen kanske blir för låg som därmed orsakar sprickor i bockade kanter.

7.1.1 Vindriktare
Eftersom vindriktaren på höger sida inte är utfällbar som den vänstra är ett förslag att göra även
den utfällbar, och därmed generera flera möjliga lösningar på gångbordet. Vindriktaren
påverkar nämligen gångbordets maxhöjd och möjligheten att göra ett gångbord som ska vara
uppfällningsbart. Självklart går det att göra lösningar som fungerar på dagens omgivning men
det blir inte några enkla lösningar utan då en onödigt komplicerad och dyr lösning. Förutom
den slutgiltiga lösningen, men den är inte helt heltäckande utan en kompromiss.

7.1.2 Utveckling av A-Frame
Idag tar den väldigt mycket plats eftersom den sträcker sig från vänster till höger sida. Det
leder till att gångbordet måste formas och styras efter A-frame. Skulle A-frame klara sig med
ett ben från vänstersida. Så skulle högersida vara fri och det kan göras en större plåt över
ljuddämparen och därmed kanske täcka in ADR-kravet i ett och samma gångbord, istället för
att göra en ny täckplåt till ljuddämparen.

7.1.3 Inkoppling av El och luft
Utveckla ett system som kan koppla in sig automatiskt, eller manuellt från marknivå så att inte
chauffören behöver gå upp på gångbordet överhuvudtaget. Detta sågs exempelvis på Elmia
mässan i Jönköping där de visade upp en automatisk låsning av släp samt direktinkoppling av
el och luft.

7.1.4 Marknaden
Hur stor är marknaden för heltäckande gångbord? Vilka kunder är villiga att betala dessa rätt
stora pengar för att få ett heltäckande gångbord? Vilka detaljaspekter på ett gångbord är det
som kunden verkligen uppskattar och anser vara ett mervärde? Ska det bara vara estetik? Hur
mycket behöver vara funktionellt på ett gångbord från en kunds synvinkel och hur mycket styrs
av regler och standarder? Hur ofta behövs det verkligen göras service under gångbordet, är det
någon idé att utveckla ett gångbord som ska vara bekvämt att öppna och stänga i sådant fall?
Vad kommer konkurrenterna med för gångbord, börjar de se kundbehovet?
Varför används det ett tredelat gångbord idag? Är detta nödvändigt? Vilka fördelar skulle det
ha gentemot en lösning med ett eller två gångbord som de nya konceptförslagen!?

Detta är bara några frågeställningar som jag hoppas att det arbetas vidare med för att verkligen
förstå vad som är grundförutsättningarna för att ta fram ett lyckat koncept, en slutgiltig lösning
som kunderna accepterar och som de är villiga att betala för (Baxter, Mike, 1995. s.191).
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8. Personlig reflektion
Stora delar av projektet blev planerat med en utgångspunkt där högskolans arbetsprocess stod
vid fokus, för att senare anpassa sig mer mot Scanias utvecklingsprocess. Detta nya förfarande
för mig att arbeta blev aningen svårhanterat. Arbetsprocessen för exjobbet hade blivit enklare
genom att direkt anpassat sig och arbetat efter Scanias utvecklingsprocess, för att sedan vid väl
valt tillfälle se om det funnits arbetsmetoder, verktyg, litteratur från skolan som kunnat tillföra
Scania nya infallsvinklar, nya sätt att hantera problem osv.

Att tidigt avgränsa sitt arbete är viktigt. För att lättare få ett tidsperspektiv på hela processen
rekommenderar jag att det upprättas en inlärningsmatris för vad varje ny på företaget bör veta
för att göra arbetet effektivare. Vilka system finns tillgängliga, hur söker jag, vart hittar jag
informationen, vilka personer är viktiga för mig i detta arbete och vart hittar jag dem och deras
kontakuppgifter? Vad står alla förkortningar för som behövs användas i arbetet?
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FUNKTIONSANALYS FÖR GÅNGBORD
EGENSKAP SIGNAL GRAD BEGRÄNSNING

FÖR CHAUFFÖREN:
Underlätta inkoppling N
Uppbära personvikt N
Tilltala öga Ö
Äga kvalitetskänsla Ö
Väcka uppmärksamhet Ö
Förhindra halkning Ö
Tåla högtryckstvätt N
Tåla rengöring N Motstå lösningmedel
Erbjuda åtkomlighet Ö
Förhindra personskador N
Minimera kraftåtgång Ö
Undvika vassa hörn och kanter Ö

N = nödvändig
Ö = önskvärd
FUNKTIONSANALYS FÖR GÅNGBORD
EGENSKAP SIGNAL GRAD BEGRÄNSNING

FÖR SCANIA:
Indikera återvinning Ö Använda återvinningsbart material
Underlätta montering Ö
Underlätta demontering Ö
Motstå åverkan Ö
Tåla klimat N Korrosionsbeständigt, temp -30° - 60°
Äga livslängd N 5år
Avleda vätska N Ovanför varma ytor och gåytorna
Uppfylla bestämmelser N (ADR, Vassa kanter (Arbetarskyddet,Tyskland))
Medge anpassning N Nordic tractor, European tractor
Passa dragbil N
Minimera tillverkningskostnad N
Underlätta service N
Underlätta kabeldragningar N
Hålla tätt N Ovanför varma ytor
Förhindra ihakning N Vassa kanter krav längs långsidor, R>2,5 mm
Passa produktidentiteten N STD 4190
Medge återvinning N
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KONCEPTVÄRDERING - Gångbord
Projekt Upprättad av Datum
Gångbord Kristian    2008-09-10

Revision Dokumentnamn
1.2 Gångbordpughrev 1.2
Krav- Koncept

Krav vikt Ref:Nordic Tractor 1.4 1.5 1.9 1.10 1.11 S
Förflytta eller öppna på ett ergonomiskt sätt 7 0 -2 -1 -1 -2 0 0
Monteringvänlig (Har den potential) 20 0 +1 +1 -1 0 0 +1
Minimera modulvarianter 15 0 +1 +2 0 +2 -1 +2

Väcka uppmärksamhet (Utformning) 5 0 0 +1 +1 +1 +2 0
Äga kvalitetskänsla (design, material, trovärdighet) 15 0 0 0 +1 0 +1 0
Tilltala kunden (uppfylla scanias produktidentitet) 20 0 0 0 +1 0 +1 +1
Förhindra halkning 10 0 0 0 0 +1 0 +1
Minimera risken att snubbla 10 0 0 0 0 +1 +1 0
Kanter att bocka 10 0 0 -1 -1 +2 -1 +1

Uppfylla vassa kanter krav 20 0 0 -1 0 +1 0 +1
ADR kravet (Tätt kring varma ytor) 20 0 0 0 0 0 0 +2
Uppstigningshöjden (Första -> andra steg ≤400mm) 20 0 0 0 0 -2 0 +1

Uppskattad kostnadsbesparing 15 0 0 +1 0 +2 0 +2
Önskemål arbetarskyddet (plant gångbord) 7 0 0 0 0 +1 0 0

Antal + 0 2 5 3 11 5 12
Antal - 0 2 3 3 4 2 0
Summa 0 0 +2 0 +7 +3 +12
Viktad summa 0 21 33 3 78 30 200
Valda kravvikter: 5,7,10,15, 20

KONCEPT:
1.4,1.5,1.9,1.10,1.11. De olika delkoncepten
S. Slutgiltigt gångbord
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Skruvar Fästen Plåtar Tillverkning Montering Varianter

Skruvar Fästen Plåtar Tillverkning Montering Varianter

Kostnadsanalysen av gångbordet är en uppskattning av
vilka besparingar som det går att göra på gångbordet.
Några exakta uppgifter om vad det nya gångbordet för med
sig för besparingar är svårare att uppskatta då det är många
faktorer som ska tas i beaktande.

Var finns besparingarna att hämta?
Skruvarna reduceras med närmare hälften
Fästen reduceras med närmare hälften
Plåten går från 5mm tjock till 4 mm, alltså 20% reducering, och en besparing på ett mindre gångbord generellt.
Tillverkningen går till på liknande sätt som tidigare, men antalet varianter reduceras från 4 till 1. Så inställningstiden vid tillverkning minimeras,
lagerhållning av antalet varianter minimeras från 4 till 1, monteringen på hela kitet går snabbare med en minimering av antalet delar med ungefär
hälften sen tidigare. Minimerar även risken för att det kommer fel kit till bilen då vi inte har små skillnader mellan kiten utan bara ett kit.
Gångbordskitet blir lättare än det tidigare och kommer bespara kunderna stora pengar i bränsle under bilens livslängd.

Approx Kostnad Nordic Tractor gångbord till 6x2/4

~ x krTOTAL
KOSTNAD

Approx Kostnad nya gångbordet till 6x2/4

TOTAL
KOSTNAD ~ x kr

Besparing på

45%

KONFIDENTIELL VERSION
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Maxhöjd
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H = 214

Xmax

α

L

[mm]

H
Hmin

L = 2040

α = 3,5°

mm

XHH

mmH

LTanH

23,8977,124214

77,124

maxmin

min

min





 

Xmax = Max antal millimeter som är
tillåtet att bygga på höjden, sett från
ram.

Xmax
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6x2/4 översiktsbild

VT-2008

1. Vindriktare
2. Uppsteg
3. Utskärning för åtkomlighet till

bränsletank
4. Bränsletank
5. Styrlänk
6. Stänkskärmar
7. Vändskiva
8. Högra gångbordet
9. Mittersta gångbordet
10.Bakre gångbordet
11.Vänstra gångbordet
12.Utskärning för åtkomlighet till

ev. AD-Blue tanklock

1

3 4 5

8 9 7 10

11

1

6 7

6

12

5

2



Bilaga 7
Kravspecifikation

VT-2008

Sidan 1 av 2

Kravspecifikation gångbord

Produktkrav:

Material:

 Valbart till den gränsen att det ska passa Scanias helhetsdesign, inte vara exceptionellt

dyr och inte väga mer än dagens gångbord.

 Exempel på material som kan användas:

- Rostfritt, varm galvaniserat stål

- Aluminium

- Kompositmaterial

- Plast

 Temperaturområde: (-30 °C) – (+60 °C).

 Bära personvikt: Kännas stabilt med en vikt uppgående 300 kg. Viktigt att det inte

svajar.

 Korrosionsskyddet ska hålla 3-5 år (STD 2331 s.7).

 Tåla vibrationer från motor och underlag vid körning.

 Beständigt mot slitage vid av och påstigning av chaufför.

Funktionella krav:

 Vid service av underliggande komponenter som exempelvis transmission, är det

nödvändigt att kunna förflytta gångbordet på ett ergonomiskt och smidigt sätt.

 Monteringsvänlig, dvs. färre artiklar och mindre påfrestande moment för kroppen

(8kg/person, vid högre vikt måste annan form av assistans erfordras).

 Modultänkande vid framtagning av olika konfigurationer.

 Eliminera lösa delar, exempelvis rattar och sprintar förses med kedja.

 Halkskydd (minska halkrisken).

 Säkerhetsaspekter beträffande lås (låsning av gångbord).

Designkrav:

 Utformningen ska uppfylla Scanias riktlinjer för produktidentiteten (STD4190).
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Lagar och direktiv:

 Klara vassa kanter krav på 2,5 mm från Tyskland, europeiska och internationella

kraven för externa projektioner, alltså utstick från dragbilens långsidor (92/114, ECE

61, Tyska StVZO30c).

 Gångbordet ska klara ADR kraven för att få transportera farligt gods (ADR handbok

kap9).

 Uppstigninghöjden till gångbordet ska följa standarden. Första steget ≤600mm,

resterande steg ≤400mm  (SS-EN 1846-2:2001).

Önskemål:

 Arbetarskyddet i Tyskland har önskemål om att gångbordet ska vara plant, att det inte

ska förekomma höjdskillnader på gångbordet eftersom det ökar risken för att snubbla.

Kostnader:

Jämförelse med nuvarande utformning och påvisa kostnadsbesparingar.


