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SAMMANFATTNING 
 
Rapporten beskriver anpassning och tillämpning av en procedur för framtagning av 

underhållsåtgärder som skapats för Scanias lastbilar, med grund av en procedur som används 

inom flygindustrin. Då det finns starka samband mellan fordon och flygplan uppkom 

förhoppningar om en chans för effektivare underhåll. 

 

Syftet med examensarbetet var främst att se vad man från flygindustrin kan tillämpa på Scania 

genom att skapa en procedur för framtagning av tillsynspunkter utifrån flygindustrins MSG-3 

procedur. Proceduren tillämpas på delar av bromssystemet och säkerställer dess befintliga 

tillsynspunkter genom tydliga motiveringar, samt kompletteras med nya om det är lämpbart 

och effektivt, detta för att förhindra oplanerade stopp och fel. 

 

Proceduren har tillämpats efter de instruktioner som beskrivits i den anpassade MSG-3 

proceduren, resultatet som erhållits på bromssystemet har främst baserats på den information 

som plockats från Scanias interna program Multi och ProDiver, informationen har även 

säkerställts och kompletterats efter ett besök på Scania:s verkstad i Kallhäll. På grund av viss 

brist på och otydlig statistik blev vissa beslut baserade på antaganden från egen erfarenhet och 

uppskattningar. 

 

Resultatet presenteras i form av en beskrivning av den MSG-3 baserade proceduren anpassad 

för fordon samt resultatet av tillämpningen på delar av bromssystemet. Resultatet visar att 

flera modifikationer kan vara nödvändiga för att få en underhållmässig lastbil. Delresultat och 

upptäckter när granskningen gjorts visar på mycket utvecklingsmöjligheter för att få ett 

effektivare underhållsprogram.  
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ABSTRACT 
 
The report describes the development and application of a process to figure out maintenance 

tasks created for Scania trucks, based on the procedure that´s used in the aerospace industry. 

Since there are strong links between vehicles and aircraft arose hopes of a chance for more 

efficient maintenance.  

 

The purpose of this study was primarily to create a procedure to compile maintenance tasks   

by adapting the MSG-3 process for trucks. The procedure is applied to the braking system and 

secure its existing maintenance tasks through clear explanations, and on to complement new 

ones if it becomes proper and effectively, in order to prevent unplanned downtime and 

failures. 

 

The procedure has been applied by following the instructions shown as the description in the 

customized MSG-3 process, the results obtained on the brake system is mainly based on the 

information which were gathered from Scania's internal program Multi and ProDiver where 

the data also been secured and complete after a visit with employees at Scania's workshop in 

Kallhäll. Because of certain lack of or unclear stat3istics some decisions was based on 

assumptions from our own experience and estimates. 

 

The results are presented in the form of a description of the MSG-3-based procedure adapted 

for vehicles, and the result of the application at parts of the braking system. The results show 

that numerous modifications may be necessary to obtain a maintainability truck. Partial results 

and findings in the review shows that there are a lot of development opportunities to get a 

effective maintenance program. 
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FÖRORD 

Vid utbildningens sista fas på flygingenjörsprogrammet på Mälardalenshögskola har ett 

examensarbete genomförts. Denna rapport beskriver hur arbetet har gått till för att ta fram och 

tillämpa en procedur som Scania ska kunna använda för att strukturerat ta fram 

underhållsåtgärder.  

Platserna som erhölls i byggnad 280, YSRM – Tillsyner och preventiva byten i Södertälje, 

med varsitt skrivbord och dator har uppskattats i hög grad då man fått framstå som en 

ingenjör blad alla andra anställda ingenjörer i byggnaden. Erfarenheten är för oss ovärderlig 

och kunskapen som bidragits till oss har inspirerat oss och väckt starkare intresse för 

underhållsområdet. 

 

 

Södertälje, Maj 2012  

Goran Al 

Kasper Boge 
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NOMENKLATUR 

 

MSG: Maintenance Steering Group 

MSI: MSI står för Maintenance Significant Item och det brukar man kalla ett objekt som kan 

kräva underhåll för att bibehålla tillförlitligheten. Kriterierna ses i steg 4 av processen. 

SSI: Structurally Significant Item. 

Objekt: Ett objekt definieras som nivån under vad man kallar sub group som beteckning i 

Multi. Till exempel betäckningen 10-05-5095. Där specificeras objektet av siffrorna 5095. 

BTI Maingroup: Är nivån över Subgroup. Till exempel betäckningen 10-05-5095. Där 

specificeras Maingroup av siffrorna 10 som är bromssystemet. 

BTI Subgroup: Är nivån mellan Maingroup och objekt. Till exempel betäckningen 10-05-

5095. Där specificeras Subgroup av siffrorna 05 som är bromscylindern. 

Multi : Är Scanias program där man hittar reservdelskatalogen, tillsynsprotokoll, 

chassi/motordata, standardtider, tekniska paket, bytessystem, servicehandbok och tillbehör. 

ProDiver : Är Scanias verktyg/program för att spara och dela med sig av statistik inom 

företaget.  

VOR: Vehicle Off Road, fordonet blir stillastående. 

MTBUR: Mean Time Between Unscheduled Removal 

VM: Värdeminskning (andrahandsvärde). 

WG: Working Group 

ISC: Industrial Steering Committe 

MRB: Maintenance Review Board
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Kapitel 1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Scanias största produktion är av lastbilar men företaget handhar även tjänster för 

eftermarknad. Verkstäder i hela världen följer det underhållsdokument som Scania ger ut, 

därför är det viktigt att innehållet är korrekt och optimalt för att kunna få ut maximal 

användning av fordonet. 

För ett åkeri är det avgörande för dess verksamhet att fordonen är tillgängliga när man ska 

operera med dem. För att utnyttja fordonet till max krävs först och främst ett långt och friskt 

liv, detta kan uppnås med effektivt underhåll. Oplanerade stop och fel blir ofta dyrt för ett 

åkeri, vilket man effektivt måste arbeta emot.  

I dagsläget är proceduren på Scania för hur man för in underhållspunkter i 

underhållsprogrammet, hur de klassas och utförs oklart. Ingen specifik procedur för detta 

används, vilket kan leda till kvalitetsbrister i underhållet. 

 

1.2 Företagspresentation 

Scania är vid tillverkning av lastbilar för tunga transporter, bussar samt industri- och 

marinmotorer rankat som ett världsledande företag. Lastbilar är den viktigaste produkten och 

dess del av försäljningen blir allt större.  En växande del av företagsverksamheten utgörs av 

produkter och tjänster inom service och kundfinansiering, som garanterar Scanias kunder 

kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet.  

Verksamheten är i huvudsak placerad i Södertälje, där även Scaniagruppens huvudkontor 

finns. Scania har sina verksamheter i ett hundratal länder och har ca 37 500 anställda. Arbete 

med forskning och utveckling finns koncentrerad till Södertälje med ca 2900 arbetare. 

Produktionen sker i Sydamerika och Europa. 
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram och tillämpa en procedur som på ett strukturerat sätt ska ta 

fram motivation till de nödvändiga tillsynspunkterna för lastbilar. På så sätt kan de befintliga 

punkterna säkerställas och möjlighet finns även för framföring av nya tillsynspunkter eller 

eliminering av de existerande. 

Genom en anpassad MSG-3 procedur fås ett verktyg som på ett säkert och planerat sätt får 

fram mer konkreta och genomtänkta underhållskrav. Processen går ut på att noggrant från 

komponentnivå granska möjliga fel och följder och utifrån det klassa dessa och ta fram 

lämpliga åtgärder. 

 

Huvudsakliga syftet med projektet är: 

- Att analysera flygindustrins MSG-3 process och beskriva hur en liknande metod kan 

vara användbar på Scania. 

- Att skapa en anpassad procedur för Scania. 

- Att granska de befintliga tillsynspunkterna med den framtagna proceduren. 

- Att analysera felstatistik och använda den nya metoden för att besluta om någon ny 

tillsynspunkt borde införas/tas bort i Scanias underhållsprogram. 

 

Eftersom det i dagsläget inte finns någon etablerad procedur för hur man tar fram 

underhållspunkter till underhållsprogrammet, och grunden till de befintliga tillsynspunkterna 

är dåligt motiverad måste en procedur för detta skapas. Dessa har med tiden förbisetts och 

bara blivit accepterade som de är. 

Fordonsindustrin och flygindustrin kan skilja sig mycket i vissa avseenden, till exempel 

följder av ett funktionsfel, därför måste processen ses över och anpassas för Scania. Olika 

tillgång till information och dokumentation mellan branscherna kan också göra att processen 

måste ändras för optimal anpassning till Scania, även önskemål från Scania tas i beaktelse.  
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1.4 Avgränsningar 

När en MSG-3 procedur utförs i flygindustrin genomförs den av många olika inblandade 

experter på olika områden och med mycket information tillgänglig. Eftersom vår kunskap om 

delsystemen i bromssystemet som granskas och tillgång till motsvarande material är 

begränsad blir också genomförandet av proceduren där efter.  

- Vid framtagning av en åtgärd vill man komma fram till ett lämpligt intervall grundat 

på tidigare erfarenhet. Eftersom tillgången till statistik och erfarenhet av specifika 

delar är begränsad är inget intervall för tillsynspunkterna beslutat. 

- En MSG-3 process utförs vanligtvis på ett helt fordon/farkost men på grund av 

begränsad tid är utförandet begränsat till delar av bromssystemet, eftersom det är ett 

kritiskt system som är viktigt för funktionalitet och säkerhet. 

- I proceduren vill man gärna ha funktions/system- beskrivningar sammanställt för att 

underlätta granskningen. För att spara tid är det i denna procedur hänvisningar till 

Multi gjorda istället. 

- Granskningen av lastbilar har begränsats till chassitypen R440LA4x2MNA eftersom 

det är en typisk europeisk dragbil som står för merparten av Scanias försäljning 

 

1.5 MSG-3 Bakgrund  

MSG-3 processen är skapad för att i tillverkningsstadiet ta fram underhållskrav för en ny 

flygplanstyp. Processen har existerat sedan slutet av 1960-talet. Innan MSG-3 processen fanns 

var grunderna till underhållskraven bristfälliga, man fortsatte i samma spår som tidigare och 

använde sin egen uppfattning som grund till kraven. De mesta av kraven var ”hard-times”, det 

vill säga att man byter ut komponenterna med ett visst intervall utan hänsyn till konditionen 

på dem. Man var inte medveten om riskerna som alla ”hard-times” kan ge. Man ska inte röra 

något som fungerar, då är risken för ett mänskligt fel vid bytet större än att komponenten i sig 

orsakar fel. 

Genom att ta fram MSG har man fått ett verktyg som gör att man på ett säkert och planerat 

sätt få fram mer konkreta och genomtänka underhållskrav. Processen går ut på att man 

noggrant från komponentnivå granskar möjliga fel och följder och utifrån det klassa dessa och 

ta fram lämpliga åtgärder. 

Inom flygindustrin ska MSG-3 processen vara genomförd innan flygplanet tas i bruk. Mycket 

arbete läggs ner på processen, men det lönar sig också säkerhetsmässigt och ekonomiskt när 

flygplanet tas i trafik. MSG-3 processen har används på många flygplanstyper genom åren 

och har också utvecklats. MSG-1 var den ursprungliga processen som sedan utvecklades till 

MSG-2 och sedan till dagens MSG-3.  

I processen använder man sig av flertalet logiska beslutsdiagram för att detaljerat kunna 

analysera systemen. Resultatet av MSG-3 processen blir som förslag till det slutliga 

dokumentet som innehåller underhållskraven, inom flygindustrin kallat MRBR (Maintenance 

Review Board Report). Detta dokument gäller sedan för alla operatörer av flygplanstypen.  

Sedan när flygplanet tas i bruk kan underhållskraven komma att ändras beroende på 

driftserfarenheter. Mycket av antagna intervall och andra krav är lämpligt att optimera med 

grund av driftserfarenheten som fås under hela flygplansindividens livslängd. Ett 

underhållsprogram blir aldrig färdigt, men ett optimerat och ständigt förbättrat 

underhållsprogram kan tillhandahålla den inbyggda tillförlitlighetsnivån så gott som det är 

möjligt. 
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1.6 MSG-3 historia 

MSG kom till när Boeing 747 var ny . I juli 1968 utvecklade representanter för olika 

flygbolag ett dokument kallad MSG-1, "Maintenance Evaluation and Program Development", 

som innehöll beslutslogik och flygplanstillverkarnas procedurer för hur 

underhållsprogrammet ska utvecklas för den nya Boeing 747. Dokumentet fastställde 

principerna för hur underhållskraven ska tas fram för flygplanet.  

 

Därefter beslutades att den erfarenhet som erhållits av detta projekt bör tillämpas för att 

uppdatera beslutslogiken och ta bort vissa delar av Boeing 747 processuella information, så 

att ett mer universellt dokument kan bli aktuellt att tillämpa på andra nya flygplanstyper än 

bara Boeing 747. Detta genomfördes och 1970 kom ett nytt dokument "Airline/ Manufacturer 

Maintenance Program Planning Document", MSG-2. Detta dokument innehöll beslutslogik 

för att utveckla ett schedulerad underhållsprogram för nya flygplan som kom fram under 

1970-talet.  

 

År 1979, ett decennium efter publiceringen av MSG-2, kom indikationer från erfarenhet och 

händelser att en uppdatering av MSG proceduren är läglig och lämplig för utveckling av 

underhållsprogram för nya flygplan, motorer och system.  

 

1978 publicerades en ny bok i USA av United Airlines, på uppdrag av Department of 

Defense, med titeln Reliability Centered Maintenance, som innehöll nya idéer och tankar vid 

utvecklingen av underhållskrav. Denna bok tillsammans med 10 års erfarenhet av MSG-2 

förenade europeiska och amerikanska myndigheter, tillverkare och operatörer om nästa 

utvecklingssteg, som var ”Airline/Manufacturer Maintenance Program Development 

Document MSG-3”. 

 

Till skillnad från tidigare MSG består MSG-3 av ett koncept som är åtgärdsinriktat det vill 

säga en åtgärd tas fram direkt ur analysen. MSG-3 tar även hänsyn till de åldringsproblem 

som uppstår på flygplanet. 
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WG 1 

 

WG 6 

 

WG 5 

 

WG 4 

 

WG 3 

 

WG 2 

 

ISC 

1.7 MSG-3 Organisationen 

Den organisation vars uppgift att genomföra utvecklingen av underhållsprogrammet för en 

viss typ flygplan skall bestå av representanter för ett antal operatörer, de primära tillverkarna 

av skrov- och motorer, och ett antal myndigheter.  

 

Industrial Steering Committe – ISC 

ISC är en grupp som måste etableras hos flygplanstillverkaren innan MSG-3 arbetet börjar. 

Gruppen består av representanter för ett antal operatörer och de primära tillverkarna av skrov- 

och motorer. ISC-gruppen ska ta fram av policy för hur arbetet ska drivas, fastställa 

checkintervall, följa upp arbetet i Working 

Groups, bestämma hur många Working Groups 

som ska etableras, förbereda det slutliga 

dokumentet och representera operatörerna 

gentemot den lokala myndigheten. De ska även 

se till att alla inblandade i arbetet får en lämplig 

utbildning vad gäller flygplanstypen samt själva 

MSG-teorin.  

All analys som gjorts på samtliga MSI´s och 

SSi´s ska vid slutet av arbetet redovisas, vare 

sig en underhållsåtgärd blivit till eller inte. 

ISC ska även sköta kontakten mot MRB där de 

framtagna underhållsåtgärderna slutligen 

godkänns.  

Working Groups – WG 

En eller flera Working Groups men oftast är det 6 stycken, bestående av specialister från olika 

operatörer tillsammans med tillverkarens egna specialister samt en representant från 

luftfartsmyndigheten.  Arbetsgruppen har till uppgift att genomföra själva analys arbetet av 

varje MSI/SSI och ta fram underhållskraven. För att undvika för omfattande arbete så fördelas 

flygplanets olika ATA-kapitel mellan grupperna. Varje Working Group har en ordförande, 

vars uppgift är att få gruppen att förstå målet och se till att dess arbete utförs. 

Varannan månad håller varje arbetsgrupp ett möte, som varar i ungefär en vecka. Mötena är 

hos flygplanstillverkarna eftersom all nödvändigt hjälpmedel finns tillgängligt där. 

 

1.8 Scanias befintliga framtagning av tillsynspunkter 

Scania har tidigare inte lagt så mycket resurser på underhållsutveckling men börjar nu inse 

vikten av effektivt underhåll för maximal utnyttjning av produkten.  

I dagsläget har Scania ingen riktig procedur för framtagning av tillsynspunkter, 

underhållskraven baseras mest på erfarenhet. Motivering till befintliga tillsynspunkter, det vill 

säga varför åtgärderna bör utföras, är en historia som inte är helt självklar. Tillsynspunkterna 

har bara blivit accepterade som de är. Den metod som företaget använder vid införande av nya 

underhållsåtgärder är heller inte så effektiv, jämfört med de metoder som används i andra 

branscher. Underhållskraven på Scania utvecklas mycket genom ”catch-and-try”, det vill säga 

att besluten avgörs utifrån känsla och erfarenhet från tidigare fordon, liknande konstruktioner 

och materiel. Det mesta är ”hard-times”, som innebär att man byter ut komponenter efter en 

viss driftstid oavsett kondition.  
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1.9 Befintliga tillsynspunkter som Scania har i bromssystemet 

Nedan är de befintliga tillsynspunkterna som finns i bromssystemet, det är dessa som ska 

säkerställas med den anpassade proceduren. Dessa punkter ska efter tillämpningen vara 

motiverade och säkerställda, eventuellt kommer nya underhållsåtgärder läggas till och/eller 

kommer någon/några punkter från nedan tas bort. 

 

Skivbromsar: Kontrollera bromsbeläggens tjocklek med SDP3. Om det återstår mindre än 

den angivna procentsatsen, gör en visuell kontroll. För bromsok som är utrustade med 

bromssköld: 30 %. För bromsok utanbromssköld: 50 % 

Bromsar: Kontrollera att färd, parkerings, avgasbroms och retarder fungerar. 

Tryckluftstankar: Tappa ur kondensvatten. Kontrollera att tryckluftstankarna är fria från rost 

och yttre skador. 

Elledningar och tryckluftsledningar: Kontroll av eventuella skador på ledningar, skarvar 

och infästningar. 

Bromsbelägg: Kontroll av bromsbeläggens tjocklek på axel 1-5 på vänstra respektive högra 

sida. 

Lufttorkare: Byte av torkmedel. 

Bromsprov: Utförligt test av bromsarna. 

Täthetskontroll: Täthetskontroll av hela pneumatiska systemet görs för att upptäcka läckage.  
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Kapitel 2 METOD 

För att få ett så bra och kvalitativt resultat som möjligt krävs tyngd på att välja rätt metoder att 

arbeta med. Flertalet hjälpmedel internt på Scania och även extern inhämtning av användbart 

material har legat som grund för projektet. 

Nedan är en beskrivning av genomförandet för varje steg i proceduren. Mer specifikt 

genomförande för utvalda system/objekt framgår i den bifogade granskningen för varje 

delsystem. För att få full förståelse av genomförandet bör man ha läst de bifogade 

granskningarna. 

2.1 Framtagning av anpassad process 

Det första steget i projektet är att anpassa den befintliga MSG-3 processen till Scania. Som 

grund till anpassningen är studiematerial från kursen Flygplansdrift och underhåll samt en 

utgåva av manualen till MSG-3 proceduren från Air Transport Association - ”Operator 

/Manufacture Maintenace Dovelopment Revision 2003.1”.  Varje steg i proceduren granskas 

för att se om de är direkt tillämpart för Scania. De moment som är för inriktade mot 

flygbranschen skrivs i mer allmän form. Proceduren anpassas även utifrån Scanias önskemål 

och tidigare klassningar. 

 

Förändringar som gjorts i den anpassade proceduren 

För att få en lämpbar och effektiv procedur för fordon blev en del förändringar gjorda i den 

befintliga MSG-3 proceduren.  

 

- Tabeller och diagram har formats efter Scanias benämningar. 

- MSG-3 proceduren är i grundutförande uppdelat i två steg. Uppdelning av system och 

MSI urvalet är första steget innan granskningen börjar. För att underlätta har delar av 

MSI urvalet valts bort för att förenkla granskningen. Istället är MSI urvalet inlagt i den 

anpassade proceduren som helhet. 

- I grundutförandet av MSG-3 proceduren görs en detaljerad systemnedbrytning och 

beskrivning av alla ingående komponenterna i första steget samt en systembeskrivning 

senare i proceduren. Detta görs inte i den anpassade proceduren. Istället görs 

beskrivningen på en högre nivå av systemet i steg 5 som motsvarar de båda stegen. 

- Istället för att i början av proceduren lista MTBUR och driftsdata sker alla beslut om 

intervall och grund till intervall i slutfasen av proceduren för att inte proceduren ska 

begränsas på grund av brister i statistik. 

- Funktionsbeskrivningen för varje delsystem har även underlättats genom hänvisning 

till Multi, detta i mån om att data finns tillgänglig. Eftersom programmet oftast tydligt 

visar och beskriver systemet blir granskningen genom Multi förenklat och granskaren 

får en ganska klar inblick på systemet. 

- Vid val av benämningar av delar används benämningen som är under vad som kallas 

”Sub system” i Multi, istället för att lista enskilda komponenter. Dessa objekt är av 

varierande innehåll, från ett helt delsystem till enskilda komponenter vilket ger en 

ojämn noggrannhet i granskningen. För att lätt kunna härleda objekt till benämning i 

Multi används ändå denna benämning i granskningen. 
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-  VOR och andrahandsvärdet är inom fordonsindustrin viktiga faktorer och eftersom 

Scania i dagsläget till viss del anpassar sitt underhållsprogram med hänsyn till dessa 

faktorer blir dessa faktorer även angelägna i den anpassade proceduren. Dessa faktorer 

har tillämpats i steg 7 ”Värdering av feleffekter” där två nya klassningar av effekter 

införts, VOR och VM. Om kriterierna för dessa uppfylls ska de tillämpas. 

- Tydligare beskrivningar anpassade till fordon har gjorts i beskrivande dokumentet. 

 

2.2 Granskningen 

 

Nedan är beskrivningar kring hur proceduren genomförts med avseende på varje steg.  

Funktionsområden 

För att definiera funktionsområden på fordonet används uppdelningen direkt ur programmet 

Multi där man har en färdig, strukturerad uppdelning av hela fordonet, som kan jämföras med 

flygets branschstandard ATA. I detta fall när granskningen är avgränsad till ett enskilt system 

berörs inte detta steg. 

Top-down approach 

För att kunna få en bra översikt och kunna besluta vilken uppdelning som ska göras för att få 

hanterbara delsystem i fortsatt granskning delas systemet upp med hjälp av ett träddiagram. 

Såkallad ”top- down approach”. Uppdelningen anpassas efter befintliga uppdelningen i Multi. 

Bromssystemet som är Maingroup 10 har 13 subsystems. Ett urval av vilka subsystem som 

ska granskas har gjorts och de som granskas är 01, 05,10,15, 20, 25, 35, 40.  Med subsystem 

avses en beteckning av en viss nivå i ett system. T.ex. 20 som är lufttorkaren. 

Lista komponenter i systemet 

Alla objekt som de valda delsystemen innehåller listas så ingen komponent förbises.   

Välja ut signifikanta komponenter som kan kräva underhåll 

Vid urvalet av komponenter som kan kräva underhåll eller påverka fordonet negativt vid fel 

blir det de flesta delar i bromssystem eftersom bromsystemet är ett signifikant 

säkerhetsrelaterat system. Statistik och felutfall på delarna är uteslutet och hänsyn till 

konsekvenserna av ett eventuellt fel är tagna i beaktelse. Eftersom många objekt innehåller en 

eller ett fåtal komponenter blir granskningen noggrann på vissa delar och mer grov i vissa fall 

när en objekt till exempel är hela hjulbromsen. För att få granskningen så strukturerad som 

möjligt görs ändå MSI- granskningen separat för varje objekt. För att få insikt i systemet har 

ett möte med Lars Mellberg som är metodingenjör genomförts. 

Beskrivning av systemet 

För att fortsätta granskningen krävs stor kännedom om systemet. För beskrivning av systemen 

används hänvisning till Multi. För de olika systemen är beskrivningarna av väldigt olika 

omfattning, om viktiga enheter som APS finns utförliga beskrivningar, andra mycket mer 

begränsat. Dock är Multi den huvudsakliga beskrivningen som används för hänvisning i 

proceduren för enkelhetens skull.  
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Funktion och funktionsfel 

Huvudsakliga grunden till funktionsbeskrivningarna är information från Multi samt den 

information om bromssystemet som Lars Mellberg förmedlat. I vissa fall har även 

funktionsfel hämtats från Multi men största delen av information om funktionsfel är hämtad 

från VOR- rapporter i ProDiver. Eftersom rapporterna är av mycket varierande kvalité och på 

olika språk är inhämtningen av information något brisfällig. Därför genomförs ett 

verkstadsbesök i Kallhäll där funktions/funktionsfel tabellen motiveras och utökas. Även 

information till kommande steg inhämtas.    

Värdering av fel effekter 

Värdering av feleffekter har beslutats efter de frågor som i detta steg ställs, frågorna har 

besvarats utifrån resultatet från steg 6 samt egna uppskattningar. 

Framtagning av åtgärdstyp  

Vid framtagning av åtgärdstyp har all information som fåtts fram tidigare i proceduren 

används som grund. Stört hänsyn tas till tidigare utfall av fel och effekter av felen. Även 

information från Joacim Larsson från Kallhällsverkstaden har varit till stöd för beslut av 

åtgärd. Varje felorsak granskas för att se om en åtgärd kan vara tillämpbar och 

kostnadseffektiv. 

Sammanställning av åtgärdstyper/tillsynspunkter 

De åtgärdstyper som är framtagna i steg 8 sammanställs. 

 

 

 

 

 

2.3 ProDiver - Statistikpresenterare 

ProDiver är Scania:s interna verktyg för att visa data ur en databas. För att tydligare lista data 

efter sina behov har ProDiver gjort det möjligt för användaren att begränsa informationen som 

presenteras. Verktyget används i första hand för att beskåda garantidata och kombinera denna 

med information om fordonen. 

De största informationskällorna är: 

SWAT- Garantidatabasen.  

Garantidatabasen inkluderar data om reklamationer med ganska mycket 

information om chassiet och reparationen. 

 

CHIN- Chassidatabasen. 

Chassidatabasen informerar specifikationen på de monterade chassierna. 
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2.4 Statistik för VOR  

Statistiken nedan är sammanställd från ProDiver där rapporter ordnats utifrån särskilda behov. 

Nedan har de väsentligaste delarna belysts, dessa har begränsats efter Maingroup 10 och 

fordonstypen lastbilar, dess ingående delar har i sin tur grundats och rangordnats efter 

kostnader och antal förekomna ingrepp. Tillsammans med detta underlag som visar garanti 

betalningar för VOR finns även beskrivna orsaksrapporteringar till dessa ingrepp. Nedan är de 

exakta siffrorna bortklippta.  
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På samma sätt har följande statistik nedan sammanställts, förutom att det här istället har 

begränsats efter Chassi-typen 440 LA4X2MNA och Maingroup 10. Dess ingående delar har i 

sin tur grundats och rangordnats efter ingreppskostnader och antal förekomna ingrepp. 

Statistiken ligger till grund för vilka delar som kräver störst fokus och för att underlätta 

arbetet som innefattar bromssystemets olika feltillstånd. Nedan är de exakta siffrorna 

bortklippta.  
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Kapitel 3 RESULTAT 

 
Resultatet presenteras nedan i form av den framtagna proceduren (del 1) samt resultatet av 

tillämpandet av proceduren på bromssystemets matarkrets, färdbromskrets och hjulbroms (del 

2).  

 

3.1 Del 1. Den anpassade proceduren 

 
Procedur för framtagning av tillsynspunkter 
För att motivera och säkerställa befintliga tillsynspunkten bör proceduren nedan tillämpas på 

valt system som inkluderar de komponenter som tillsynspunkterna berör. Proceduren kan 

också användas för att ta fram nya tillsynspunkter på ett nytt system. 
Steg1 - Funktionsområden 

Fordonet delas upp i funktionella områden, till system och undersystem. Detta utförs tills alla 

komponenter på fordonet är inkluderat. Används Multi som grund kan det färdiga 

uppdelningen användas, till exempel bromssystem, motor och kylsystem.  Är det förutbestämt 

vilket system som ska granskas kan detta steg hoppas över. 

Steg 2 - Top-down approach 

Gör en ”top- down approach”, vid en sådan nedbrytning bryter man ner huvudsystemen som 

till exempel struktur, el, broms, motor i subsystem och objekt. Nedbrytningen fortsätter tills 

man kommer till en nivå där nästa nivå är byte av en komponent som inte byts direkt på 

fordonet. Den vanligtvis högsta hanterbara nivån är en nivå över vad som nämnts ovan. Till 

exempel en switch som består av ett antal komponenter, högsta hanterbara nivån kan då vara 

systemet som switchen sitter i. Den nivå som väljs ses som det objekt som ska granskas om 

det är en MSI i steg 4.  

En ”Top-down appoach” bör presenteras med ett träddiagram.  
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Steg 3 – Lista komponenter i systemet 

Lista objekt i det valda systemet som ska granskas samt eventuellt angränsande komponenter 

som kan påverka funktionen. Alla delsystem/objekt som inkluderas i den valda nivån för 

granskning i steg 2 ska innefattas i tabellen. Ett objekt benämns enligt Multi som till exempel 

10-05-5120 som är fjäderbromscylindern.  

 

System/delsystem:  

Steg 3 Komponenter i systemet 

BTI Main group BTI Sub Group Beskrivning Antal Objekt 

     

     

     

     

 

 

Steg 4 – Välj ut signifikanta komponenter som kan kräva underhåll 

Utifrån komponenterna i steg 3 ska de objekt som kan tänkas behöva tillsyn eller 

underhållsåtgärder för att tillhandahålla sin tillförlitlighet tas vidare till steg 5. Såkallade MSI 

(Maintenance Significant Item). De objekt som väljs ut har oftast begränsad livslängd. 

Frågorna nedan ska tillämpas på de objekt som är listade i steg 3. 

- Kan fel i systemet/objektet vara odetektbart eller inte möjligt för opererande föraren 

att märka under normal operation? 

- Kan fel påverka säkerheten eller säkerhets/nöd- system eller utrustning? 

- Kan fel ha betydande operationell påverkan? 

- Kan fel ha betydande ekonomisk påverkan? 

a) För de system/objekt som på minst en utav frågorna har fått svaret ”JA”, är en fortsatt 

analys nödvändig. Övervägande bör göras om systemet tillhör ett större system som 

det kan påverka. Ett MSI är ofta ett system eller undersystem. Denna nivå är den 

högsta hanterbara nivån som är tillräckligt hög för att undvika onödiga analyser och 

låg nog att analysera och säkerställa att alla funktioner, funktionsfel och felorsaker är 

med.  

b) För de frågor där alla svar är ”NEJ” är fortsatt analys ej nödvändig. Det betyder att det 

inte är nödvändigt med något MSI urval på någon lägre nivå i systemet. 
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Objekt Beskrivning Kan fel bli 

odetektbart 

eller inte 

möjligt att 

upptäcka för 

föraren under 

normal 

operation? 

Kan felet 

påverka 

säkerheten, 

inkluderat 

nödsystem 

eller 

utrustning?  

Kan felet ha 

en signifikant 

operationell 

påverkan? 

Kan felet ha 

signifikant 

ekonomisk 

påverkan?  

MSI? Notering 

        

        

        

        

 

Not: Bara för att ett objekt/system är valt som ett MSI och analyserats betyder det inte att det 

nödvändigtvis kommer leda till en åtgärd/tillsynspunkt. 

 

Steg 5 – Beskrivning av systemet 

För att kunna förutse möjliga fel i systemet bör en utförlig beskrivning av systemet göras. 

Eller en hänvisning till manual/Multi. 

 

Steg 6 – Funktion och funktionsfel 

I Steg 6 beskrivs och numreras de olika funktioner som finns i systemet. För att förutse vissa 

funktionsfel kan det behövas detaljerad förståelse av systemets design och principer. 

Vid listande av funktioner, funktionsfel, feleffekter och felorsaker ska hänsyn tas till 

funktioner för skyddande anordningar.  

Detta inkluderar funktioner som: 

- Upplyser föraren om onormala händelser/fel. 

- Stänger ner system i händelse av fel. 

- Lindrar följdfel vid onormala händelser/fel. 

- Tar över en funktion som fallerat. 
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Funktion 1 

Benämns 1 

Orsaksreferens: 

1B2b 

I denna mall skall samtliga funktioner nämnas och för varje funktion ska samtliga beskrivas:  

 Vilka funktionsfel som kan uppstå. Varje funktionsfel ska betecknas med en unik 

bokstav. 

 I sin tur skall varje funktionsfel beskriva de effekter som kan uppstå. Dessa feleffekter 

skall betecknas med en unik siffra. 

 Samtliga feleffekter beror på en eller flera orsaker, dessa ska nämnas och beskrivas 

samt betecknas med en unik liten bokstav. 

 

Som resultat får man en orsaksreferens som är sammanställd av samtliga beteckningar. Nedan 

är ett exempel på hur en beteckning kommer till. 

 

 

 

System/delsystem:  

Steg 6 Funktionsanalys 

BTI Main Group:  BTI Sub Group:  

 

F Funktion FF Funktionsfel E Feleffekt FO Felorsak F-FF-FE-FO 

1  A       

B  1  a   

2  b  1B2b 

         
 

 

 

 

 

 

 

Funktionsfel 1 

Benämns A 

Feleffekt 2 

Benämns 2 

Feleffekt 1 

Benämns 1 
Funktionsfel 2 

Benämns B 

Felorsak1 

Benämns a 

Felorsak 2 

Benämns b 
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Steg 7 – Värdering av feleffekter 

I detta steg ska feleffekterna klassas i 5 möjliga grupper. Uppenbart säkerhetsrelaterat, 

uppenbart operationellt, uppenbart ekonomiskt, dolt säkerhetsrelaterat och dolt 

ekonomirelaterat. Även tillägg om värdeminskning och om felet kan leda till en VOR ska 

läggas till för fel som är klassade som kategori 2 eller 5 enligt bild. Hänsyn till 

värdeminskningskravet ska tas i beaktelse i steg 8.  Alla feleffekter som hittats ska klassas var 

för sig. Detta för att kunna avgöra vad för typ av åtgärd som är lämplig att vidta.  

Direkt: För att vara direkt måste funktionsfelet eller resulterande sekundära fel orsaka 

effekten av sig självt, inte i kombination med andra funktionsfel. 

Negativ inverkan på säkerhet: Säkerhet ska bli vald som effekt om felet försämrar 

säkerheten vid feltillfället eller senare under operationen där människan kan få allvarliga 

skador. 
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Tabellen nedan skall fyllas i för varje feleffekt som granskas i frågeprocessen, samt fyllas i 

om effekten klassas som VOR eller VM. 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A   

B   

C   

D   

VOR/VM   

Vald kategori:  

 

 

 

I tabellen nedan sammanställs alla funktionsfel och dess kategori. 

Funktionsfel effekt nr 

F-FF-FE: 
Vald kategori 
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Steg 8 – Framtagning av åtgärdstyp 

I detta steg tas sedan de olika felorsakerna för varje funktionsfel i beaktande för att få fram en 

åtgärdstyp som man sedan jämför med befintlig tillsynspunkt. Kriterierna för att få besluta om 

en åtgärdspunkt specificeras nedan under ” Kriterier för val av åtgärd”.  
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 Analys av kategori 1 (Uppenbart säkerhetsrelaterat fel):  

I denna kategori ska man alltså ha en underhållsåtgärd för att få säker funktion av 

systemet. Om man inte finner en passande åtgärd för denna felkategori, är modifiering 

av systemet nödvändig (om granskningen görs i utvecklingsfasen), annars får tidigare 

driftserfarenheter ligga till grund för behov av åtgärd. Följer man kolumnerna för 

kategori 1 så ser man att 5 av dessa 6 frågor ska värderas. I de flesta fall finner man 

mycket få åtgärder i denna feleffektkategori.  

 Analys av kategori 2 (Uppenbart operativt ekonomirelaterat fel):  

En åtgärd är passande om den medför att risken för fel hamnar på en acceptabel nivå. 

Om man inte hittar en passande underhållsåtgärd för denna kategori, får man ta 

ställning till om man ska modifiera konstruktionen. Detta kan bli angeläget om man 

kan förutse stora ekonomiska förluster, som konsekvens av felet. Enligt kategorin skall 

4 av dessa frågor värderas. 

 Analys av kategori 3 (Uppenbart ekonomirelaterat fel):  

En åtgärd bör tillämpas om kostnaden för reparation blir dyrare än utförandet av 

åtgärden p.g.a. funktionsfelet. För övrigt samma som föregående. Precis som 

föregående kategori skall 4 av dessa frågor värderas. 

 Analys av kategori 4 (Dolt säkerhetsrelaterat fel):  

En åtgärd vars tillämpning ska säkerställa redundansen i systemet, som påverkar 

säkerheten. Om ingen lämplig åtgärd passar kan en modifiering av systemet vara 

lämpligt. Enligt kategorin skall 6 av dessa frågor värderas. 

 Analys av kategori 5 (Dolt ekonomirelaterat fel):  

En åtgärd vars tillämpning ska säkerställa redundansen i systemet, som får stora 

ekonomiska effekter vid fel. Om ingen lämplig åtgärd passar kan en modifiering av 

systemet vara lämpligt. Enligt kategorin skall 5 av dessa frågor värderas. 

 

Olika åtgärdstyper: 

VC - Visuell Check, en visuell check på berört objekt. 

MOD - Modifikation, systemet bör modifieras. 

OP - Operationell Check, test/operationell användning av fordonet för att upptäcka fel. 

FC - Funktionell Check, testa en specifik funktion för att upptäcka fel. 

K - Kassaktion, kassera objektet/komponenten. 

SE - Service eller smörjning, en enkel åtgärd eller påfyllning av konsumtionsmedel. 

N/A - No Answer, ingen åtgärd nödvändig.  

ÅS - Återställande åtgärd, en återställande åtgärd görs för att återfå ursprunglig funktion. 
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Kriterier för val av åtgärd 

 

1. Smörjning/service (Alla kategorier, 1A,2A,3A,4A,5A) 

- Lämpbarhetskritierie 

o Påfyllningen av konsumtionsvaran måste reducera den funktionella 

försämringen.  

- Effektivitetskritetie - säkerhet 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie – operationellt 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie - ekonomisk 

o Åtgärden måste vara kostnadseffektiv, kostnaden för åtgärden ska vara 

mindre en eventuellt fel. 

 

2. Operationell/Visuell check (Endast dolda funktionella fel, 4B och 5B) 

- Lämpbarhetskriterie 

o Identifikation av fel måste vara möjligt. 

- Effektivitetskriterie- säkerhet 

o Åtgärden måste säkerställa tillräcklig kontroll av den dolda funktionen för 

att reducera risken för följdfel.  

- Effektivitetskriterie- Ekonomisk 

o Åtgärden måste säkerställa tillgängligheten att hitta de dolda funktionsfelen 

i den utsträckning att de hindrar feleffekter så att det blir kostnadseffektivt. 

Kostnaden för åtgärden måste vara mindre än vid ett eventuellt fel. 
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3. Inspektion/funktionell check (Alla kategorier)  

- Lämpbarhetskriterie 

o Reducerad resistens mot fel måste kunna upptäckas, och det existerar ett 

rimligt intervall mellan nedsatt kondition och funktionsfel. 

- Effektivitetskriterie- Säkerhet 

o Åtgärden måste reducera risken för fel för att säkerställa säker operation. 

- Effektivitetskriterie- Operationellt 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie- Ekonomiskt 

o Åtgärden måste vara kostnadseffektiv, kostnaden måste vara mindre än 

kostnaden vid eventuellt oplanerat stopp. 

 

 

4. Återställning (Alla kategorier) 

- Lämpbarhetskriterie 

o Objektet måste visa funktionell degradering vid en viss ålder och 

angränsande delar måste överleva samma tid. Det måste vara möjligt att 

återställa objektet till en specifik standard av felresistens.  

- Effektivitetskriterie- Säkerhet 

o Åtgärden måste reducera risken för fel för en säker operation. 

- Effektivitetskriterie- Operationellt 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie- Ekonomiskt 

o Åtgärden måste vara kostnadseffektiv, kostnaden för åtgärden måste vara 

mindre än kostnaden vid ett oplanerat fel. 
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5. Kassera (Alla kategorier) 

- Lämpbarhetskriterie 

o Objektet måste visa funktionell degradering vid en viss ålder och 

angränsande delar måste överleva samma tid. 

- Effektivitetskriterie- Säkerhet 

o En säker livslängdsgräns måste reducera risken för fel för en säker 

operation. 

- Effektivitetskriterie- Operationellt 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie- Ekonomiskt 

o En ekonomisk livsländsbegränsning måste vara kostnadseffektiv, 

kostnaden för objektet måste vara mindre än kostnaden vid ett oplanerat fel. 

 

6. Kombination (Endast säkerhets- kategorier, 1E, 4F) 

- Eftersom detta är en säkerhetsfråga och en åtgärd är nödvändig måste alla 

möjligheter bli analyserade. För att göra detta måste en granskning av åtgärderna 

som kan vara tillämpbara göras. Utifrån denna granskning måste den mest 

effektiva åtgärden väljas. 
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Steg 9 – Sammanställning av åtgärdspunkter/tillsynspunkter 

 

FEK: Feleffektkategori 

F-FF-FEFC: Orsaksreferens  

Steg 9 Sammanställning 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd  

Beskrivning Anmärkning FEK F-FF-FEFC 
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Fastställning av underhållsintervall 

1. Generellt 

I MSG-3 analysen ingår det även bestämmelser för fastställning av underhållsintervall, 

där man fastställer ett intervall för varje schemalagd underhållsåtgärd. Varje 

underhållsåtgärd får ett lämpligt intervall baserat på ingenjörens bedömning och den 

data de har tillgänglig. Vid brist på specifik data gällande felet och dess egenskaper, 

bestäms intervallet för underhållsåtgärden till stor del efter den driftserfarenheten med 

liknande system/komponenter.  

Den information som behövs för att fastställa optimala intervall är normalt inte 

tillgänglig förrän efter att utrustningen är i drift. Tidigare erfarenhet med samma eller 

liknande objekt fungerar i många fall mer som riktlinjer. Svårigheten med att fastställa 

korrekta intervall för underhållsåtgärder är i huvudsak ett informationsproblem som 

ofta fortsätter genom utrustningens hela livslängd. 

En åtgärd bör inte göras oftare än vad erfarenhet eller annan data antyder, eftersom det 

är lätt hänt att åtgärderna utförs oftare än nödvändigt, detta ökar risken för 

underhållsinducerade fel och kan ha en negativ effekt på tillförlitligheten och 

ekonomin. 

 

2. Informationskälla 

Följande punkter bör övervägas vid fastställning av lämpligt intervall: 

 

 Tillverkarens tester och tekniska analyser 

 Tillverkarens data och/eller leverantörens rekommendationer 

 Kundkrav 

 Erhållen driftserfarenhet med liknande eller identiska komponenter och 

delsystem 

 Ingenjörens uppskattningar 

 

För att komma fram till ett bra underhållsintervall för varje åtgärd måste bedömningen 

av intervallet baseras på all relevant data som finns tillgängligt. Som en del av denna 

bedömning bör samtliga frågor bearbetas och besvaras för att fastställa det mest 

lämpliga intervallet: 

 

 Vilka driftserfarenheter finns det för vanliga/liknande objekt som kan vara 

utmärkande för ett effektivt underhållsintervall? 

 Vilka designförbättringar har lagts till som garanterar ett längre intervall mellan 

checkar?  

 Vilka underhållsintervall rekommenderas av leverantören/tillverkaren som 

baserats på testdata och felanalyser? 
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3. Parametrar för underhållsintervall 

 

Underhållsintervall fastsälls i termer av mått på exponeringen för det tillstånd som 

orsakat fel.  

De mest användbara parametrarna är: 

 

 Kalendertid 

 Miltal 

 Motorgångtid 

 Uppstarter 

 

För fastställning av underhållsintervall så måste korrekta parametrar och tillhörande 

numeriskt intervall identifieras.  

 

 Första steget är att definiera de dominerande (ledande) användbara 

parametrarna. För många system/motor åtgärder, är miltalet en dominerande 

parameter, det finns även andra åtgärder där kalendertiden och motorgångtiden 

kan vara dominerande. Intervall bör även uttryckas i termer av mer än en 

användbar parameter.  

 Andra steget är att definiera intervall i termer av den valda användbara 

parametern. 

 

 

 

4. Kriterier för val av underhållsintervall 

 

Utöver de allmänna riktlinjerna som ingår i [fastställning av underhållsintervall] bör 

även följande punkter övervägas: 

 

Smörjning/Servicing: 

 

 Intervallet skall baseras på tidigare konsumtionen, hur mycket 

konsumtionsmedel som använts till åtgärden, även de försämrade 

egenskaperna som uppstått. 

 Typiska omgivningar och klimatförhållanden för den typ av operation bör 

övervägas vid bedömningen av försämrade egenskaper. 

 

Operativa Checkar och Visuella Checkar: 

 

 Betrakta längden av den tänkbara exponeringstiden för ett dolt fel och de 

eventuella konsekvenserna om dolda funktionen är otillgänglig. 

 Intervall bör baseras på behovet av att minska risken för multipla fel till en 

nivå som anses vara acceptabel. 

 

Inspektions och Funktions Chekar: 

 

 Det skall finnas en tydlig förklaring på det potentiella felets tillstånd 

 Underhållsintervallet skall vara kortare än det kortaste passande intervallet 

mellan den punkt där det potentiella felet blir upptäckt och den punkt där det 

bryts ner till ett funktionsfel. 

 Det bör vara praktiskt att utföra åtgärden i intervallet 
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 Den kortaste tiden mellan upptäckning av potentielltfel och förekomsten av 

det funktionella felet bör vara lång nog för att ta till med en lämplig åtgärd för 

att undvika, ta bort eller minska konsekvenserna för feltillståndet. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Återställning/Kassation: 

 

 Intervall bör baseras på ”identifierbar ålder” när det börjar uppstå signifikanta 

försämringar och när sannolikheten för fel ökar betydande 

 Leverantörens rekommendationer, baserade på driftserfarenhet för liknande 

delar bör övervägas 

 Många förekomster av detta fel ska ske efter denna ålder för att 

kassaktionen/återställningen ska minska risken till att fel uppstår tidigare till 

en acceptabel nivå. 

 

 

5. ”Access-Defined” Inspektions intervall 

 

Ibland blir det svårt att fullgöra en tillsyn om en komponent/system inte tas 

bort/flyttas, därför bör en sådan tillsyn kordineras med flyttningen/borttagning i 

samband med andra ärenden av systemet/komponenten om möjligt. 

 

Om komponenten/systemet tas bort/förflyttas med ett intervall som är kortare än det 

som behövs, så kan tillsynen kordineras till samma intervall som för 

borttagningen/förflyttningen av systemet/komponenten.  

 

Men det bör även noteras att det inte alltid är lämpligt att tillämpa en ”Access-

Defined”, därför bör det finnas ett minimum intervall för tillsynspunkter.   T.ex. om 

tillsynen på drivaxeln är en ”Access-Defined” intervall, om drivaxeln plockas bort vid 

en icke schemalagd händelse, kort efter den föregående tillsynen på drivaxeln, så skall 

denna tillsyn inte repeteras förens minimum tiden har passerat.  
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3.2 Del 2. Resultat från tillämpning av proceduren 

 

För att begränsa granskningen till en rimlig mängd arbete är den begränsad till 

bromssystemet, eftersom det är ett säkerhetskritiskt system som är viktigt att lysa igenom. Tre 

relevanta delsystem i bromssystemet har sedan valts ut för granskning. Matarkrets, hjulbroms 

och färdbromskrets. 

Bromsystemet är ett elektropneumatiskt system som förses med lufttryck från kompressorn 

som är direktmonterad på motorn, systemet har också en redundant funktion genom att helt gå 

över till mekaniskt läge vid elektriskt fel. Matarkrets avser det man kallar APS- enheten, 

hjärnan i det pneumatiska systemet som torkar och styr ut rätt lyfttryck till de olika kretsarna. 

Färdbromskretsen avser den delen av systemet som sammanlänkar hjulbromsen med matar 

kretsen, alltså slang, kablar, tryckregleringsmoduler och lufttankar. Med hjulbromsen menas 

bromsskiva, bromsok, bromcylinder samt angränsande komponenter. 

Granskningen av bromssystemets matarkrets, färdbromskrets och hjulbroms presenteras 

nedan. 

Sammanställning av antal effekter per kategori (resultat av steg 7 i 
proceduren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av kategorisering av 

feleffekter visar hur spridningen 

av effekter på fel som kan 

uppstå i de granskade delarna 

av bromssystemet. 

 

 

 

Effektkategori  Antal 

1 VOR 4 

1 Uppenbart säkerhetsrelaterat 2 

2 Uppenbart operationellt 2 

3 Uppenbart ekonomirelaterat 2 

4 Dolt säkerhetsrelaterat 1 

5 Dolt ekonomirelaterat 5 
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Slutresultat av granskning 

Nedan är det slutliga resultatet av granskningen, åtgärderna nedan innefattar de tre 

delsystemen. Övervägande av åtgärderna finns i befintliga tillsynsdokumentet, dom är där 

med motiverade enligt proceduren. Tre utav punkterna rekommenderar modifikation och en 

ny punkt som kan komplettera tillsynsdokumentet har uppkommit. 

 

Modifikationer samt åtgärder som inte tidigare tagits hänsyn till/genomförts är understruket. 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd  

Beskrivning 

01 Färdbromskrets VC Kontroll av kablage. 

04 Färdbromskrets MOD Modifiering av ABS- Reglerventil kan vara 

lämpligt. 

06 Färdbromskrets 

09 Matarkrets 

FC Täthetskontroll på hela systemet. 

07 Färdbromskrets SE Dränera ut kondensvatten ur tryckluftstanken. 

08 Färdbromskrets VC Kontroll av slang. 

01, 08 Hjulbroms MOD Modifiering av bromscylindern kan vara 

nödvändig. 

02, 04, 06 Hjulbroms MOD Modifiering av bromsok kan vara nödvändig. 

07, 09 Hjulbroms OP En operationell check görs för att upptäcka 

dålig/ojämn bromsverkan och vibrationer. 

10 Hjulbroms VC Kontrollera bromsbeläggens tjocklek om SDP3 

visar under förutbestämt gränsvärde. 

01 Matarkrets K Byta torkmedlet. 

06 Matarkrets VC En visuell check för att upptäcka olja från 

kompressorn vid byte av torkmedel. 

 

Åtgärdstyper: 

VC - Visuell Check, en visuell check på berört objekt. 

MOD - Modifikation, systemet bör modifieras. 

OP - Operationell Check, test/operationell användning av fordonet för att upptäcka fel. 

FC - Funktionell Check, testa en specifik funktion för att upptäcka fel. 

K - Kassaktion, kassera objektet/komponenten. 

SE - Service eller smörjning, en enkel åtgärd eller påfyllning av konsumtionsmedel. 

N/A - No Answer, ingen åtgärd nödvändig.  

ÅS - Återställande åtgärd, en återställande åtgärd görs för att återfå ursprunglig funktion. 
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Kapitel 4 DISKUSSION 

4.1 Allmän diskussion 

I arbetets tidiga skede hade vi stora förväntningar på att flera nya åtgärder skulle läggas till 

samt få fram motiv till varför vissa åtgärder kan tänkas tas bort, men de förhoppningarna föll 

sakta men säkert med tiden. En anledning till varför det blev så få nya åtgärder är för att det i 

de flesta fall saknades tillräckligt goda motiv, felutfallet var ofta slumpmässigt. Vi har 

däremot endast utgått ifrån vad som presenterats i statistiken och det vi fått höra från 

verkstaden. Som tidigare nämnt är statistiken inget att förlita sig på samt att verkstaden 

kanske inte har det synsättet som vi har, nämligen att utveckla. För verkstaden blir det mer 

som en rutin med arbetsuppgifter som mål att endast utföra åtgärden på rätt sätt. På grund av 

detta läggs det inte märke till trender som egentligen finns i felutfallen. Vi som har mindre 

erfarenhet av lastbilar kan heller inte dra egna beslut utan fattar oss helt enkelt efter det som 

finns tillgängligt.  

Det hela ska däremot inte tas för negativt utan resultatet beror endast på de möjligheter som 

Scania har idag. För att få en sådan procedur att bli framgångsrik måste stora resurser tillsättas 

och uppoffringar göras, för att uppnå framgång måste stora risker tas som det brukar sägas. 

För mer än 40 år sedan befann sig flygindustrin i samma sitts som Scania gör idag. Efter att 

det lags stora resurser och uppoffringar lyckades man till slut få igenom denna procedur som 

medförde positiva förändringar i hela flygindustrin. Flygbranschen lyckades reducera sina 

underhållskostnader med ca 20 % vilket innebar stor framgång.  

Även om det slutliga resultatet av granskningen inte visar helt vilka brister som finns i 

tillsynsprogrammet och på vad som bör göras, har många brister uppenbarat sig under 

granskningens gång som tydligt visar vad som måste förbättras och tillämpas.  
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4.2 Hur skulle man kunna tillämpa proceduren på Scania? 

Tillämpandet av proceduren kan vara olika omfattande och tillämpas på olika sätt beroende på 

företagets utformning. Det nedanstående är därför ett generellt förslag på hur processen skulle 

kunna genomföras på Scania utifrån vår kunskap om företaget. 

Vid genomförandet av MSG-3 analysen skall först en ledningsgrupp etableras vars uppgift är 

att driva, övervaka och korrigera själva arbetet i MSG-3 processen. Ledningsgruppen skall 

bestämma policy för hur arbetet ska drivas, följa upp arbetet i arbetsgrupperna och förbereda 

slutdokumentet. De ska även se till att alla inblandade i processen får lämplig utbildning, dels 

vad gäller själva MSG-3 teorin och fordonstypen. Ledningsgruppen ska även bestämma hur 

många arbetsgrupper som ska etableras. För att få ett lyckat arbete, är det viktigt att ha fasta 

linjer och direktiv för hur arbetsgruppen ska arbeta. Arbetet ska även bestå av en redovisning, 

på att en granskning gjorts av samtliga MSI, även om granskningen inte resulterat en 

underhållsåtgärd. Efter att själva MSG-3 arbetet är utfört gäller det att fortsätta samla och 

arbeta med rapportering från underhållsverkstädernas drifterfarenheter, för att därefter kunna 

uppdatera och ändra underhållsprogrammet under fordonstypens hela livslängd. 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppens uppgift är att genomföra själva granskningsarbetet och ta fram 

underhållskraven. För enkelhetskull kan det vara bra att ha flera grupper bestående av 

specialister, där fordonets olika system fördelats mellan grupperna t.ex. grupp 1 arbetar med 

motorsystemet och grupp 2 med bromssystemet.  
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Kapitel 5 SLUTSATSER 

Projektet har främst gett oss en inblick i hur det kan vara att arbeta med underhåll inom 

branschen. Med ett bra samarbete mellan medarbetare och verkstad har vi tillsammans med 

vår kunskap från flygindustrin kunnat skapa en procedur anpassad för Scanias fordon. 

För att underlätta tillämpningen av denna procedur krävs det att underhållssystemet innehåller 

ett effektivt rapporterings- och uppföljningssystem som möjliggör analysering och 

utvärdering av de planerade och oplanerade underhållsaktiviteterna. 

 

Tillämpbarheten för MSG-3 proceduren i syfte att säkerställa befintliga tillsynspunkter ger en 

tydlig och bra motivation till utförandet av tillsynerna, däremot för att man genom proceduren 

ska upptäcka nya tillsynspunkter på befintliga fordon är inte lika självklart då fordonen har 

varit mycket i drift innan och fel som uppstår oftast redan är hanterade. För att ta fram nya 

underhållspunkter för nya system och system med mycket brister kan proceduren kartlägga 

brister och på ett strukturerat sätt för att förebygga fel. En grundlig granskning av fordonets 

system för att förebygga och få ett effektivt underhållsprogram kan spara mycket pengar och 

ge ett tillförlitligt fordon.  

 

I sin helhet dras slutsatserna att Scania för att effektivisera underhållsprogrammet måste: 

- Utnyttja befintlig kompetens och ha en tätare kontakt med verkstad. 

- Ta hänsyn till hur omfattande effekterna blir för ett uppkommet fel och prioritera 

underhåll där efter. 

- Samla data om hur effektivt befintligt underhållsprogram är genom att se hur ofta 

befintliga tillsynspunkter utförs vid check och i vilken kondition komponenterna är för 

att kunna avgöra om intervallet är för långt eller möjligt att förlänga. 

- Ha relevanta mätetal för olika delar som tillämpas vid statistikinsamling. 
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Kapitel 6 REKOMENDATIONER 

 

6.1 Statistik/information för utförande av fullständig procedur 

För att kunna utföra en utförlig och tillförlitlig procedur krävs goda grunder även om man i 

teorin tycks kunna lista ut hur komponenter beter sig, därför är det viktigt att ha grund till alla 

beslut som tas. Eftersom det i vissa fall är luddigt och bristfällig information tillgänglig är här 

nedan förslag på vad för information/kompetens man bör ha tillgänglig för att få en bättre 

grund till beslut som tas vad gäller underhållsåtgärder. 

 

- Statistik/rekommendationer från tillverkare av varje komponent, eller alternativt 

utförliga tester. 

- Alla personer som har erfarenhet av systemet eller liknande system bör vara 

delaktiga på något sätt så ingen kompetens går till spillo. 

- Vilka åtgärder som vidtas vid fel och VOR. 

- Statistik på komponenter/system kopplat till relevant mätetal. 

- Hur fel är utfördelade längs tid eller mil för att upptäcka trender. 
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Kapitel 7 TACK 

Vi vill visa vår tacksamhet till Klas Olofsson som guidat och fört oss på rätt väg. Tacksamhet 

riktas även till vår handledare Tommy Nygren som stöttat och framförallt gjort det möjligt att 

uppnå ändamålet.  

 

Slutligen vill vi tacka övriga Scania medarbetare: 

Fredrik Holmer 

Lars Mellberg 

Andreas Bernspång 

Björn Andersson 

Anna Pernestål 

Lena Ling-Östlund 

Anette Björklund 
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Kapitel 8 REFERENSER 

- Kunskap från kurserna: Flygplansdrift och underhåll I och II. 

- Kompendium från ovan nämnda kurser. 

- Air Transport Association -”Operator /Manufacture Maintenace Dovelopment 

Revision 2003.1”. 

- ProDiver 

- Multi 

- Scanias befintliga tillsynsprogram. 
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Kapitel 9 BILAGOR 

 

De tre granskningarna/tillämpandet av proceduren: 

Bilaga 1: Granskning av hjulbroms. 

Bilaga 2: Granskning av matarkrets. 

Bilaga 3: Granskning av färdbromskrets. 

 

Beskrivande dokument för den anpassade proceduren: 

Bilaga 4: Procedur för framtagning av tillsynspunkter. 
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Hjulbroms 

 

Färdbromskrets 

 

Bromscylinder 

 

Matarkrets 

 

Bromsok 

 

Skiva 

 

Ventiler/reglering 

 

Lufttankar 

 

Slang/infästning/

pedal 

 

Blockkoppling 

 

Kompressor 

 

Bromssystemet 

 

Lufttork 

 

Tryckluftsreglerin

g 

 

Elektronisk 

styrenhet 

 

Parkeringsbromsk

rets 

 

Bilaga 1 - Granskning av hjulbroms 
 

Fordonstyp: P-, G-, R-, T-serie lastbil 

Typ: R 440 LA4x2MNA 

(Chassinummer: 5211365) 

 

HJULBROMS 

Steg 1 

Eftersom ett system redan är utvalt till granskning behövs ingen nedbrytning från början av 

fordonet. 

 

Steg 2 

I detta steg säkerställs att inga komponenter förbises och att rätt nivå för analysen väljs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbrytningen av bromssystemet ovan innehåller nedbrytning av systemet som berör 

färdbromsen. Denna granskning kommer att ske på hjulbromsen, som är den valda nivån. Den 

innefattar bromscylinder, bromsok och skiva med angränsande komponenter. 
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Steg 3 – Lista komponenter i systemet 

Granskningen ska ske på alla komponenter som går under ”item” 4445 och 4446, därav är 

dom inom markerat område. Andra nämnda komponenter är primära komponenter.  

System/delsystem:  Hjulbroms 10-01 

Steg 1 Komponenter i systemet 

BTI Main group BTI Sub Group Beskrivning Antal Item 

10 01 Skivbroms, framaxel 1/Hjul 4445 

10 01 Skivbroms, bakaxel 1/Hjul 4446 

 

 

 

 

 

Steg 4 – Välj ut signifikanta komponenter som kan kräva underhåll 

Item Beskrivning Kan fel bli 

odetektbart 

eller inte 

möjligt att 

upptäcka för 

föraren under 

normal 

operation? 

Kan felet 

påverka 

säkerheten, 

inkluderat 

nödsystem 

eller 

utrustning?  

Kan felet ha 

en signifikant 

operationell 

påverkan? 

Kan felet ha 

signifikant 

ekonomisk 

påverkan?  

MSI? Notering 

4445 Skivbroms, 

framaxel 

Nej Ja Ja Ja Ja  

4446 Skivbroms, 

bakaxel 

Nej Ja Ja Ja Ja  
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Steg 5 – Beskrivning av systemet 

Information om funktionsbeskrivning som inkluderar syfte, förklaring, ”översikt”, placering, 

funktion och egenskaper hämtas i Multi.  

Nedan är specificerat vilken information som berör färdbromskretsen: 

- Servicehandbok för 10-01 Hjulbroms 
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Steg 6 – Funktion och funktionsfel 

System/delsystem: Hjulbroms 

Steg 3 Funktionsanalys 

BTI Main Group: 10 BTI Sub Group: 01 

 

F Funktion FF Funktionsfel FE Feleffekt FO Felorsak F-FF-FE-FO 

1 

 

 

Hjulet rullar fritt 

när inte bromsen 

används 

A Broms ligger på 1 Bromsen går varm, 

bromsskiva, belägg 

och hjullager 

skadas. VOR  

a Trasig 

bromscylinder (ev. 

returfjäder) 

1A1a 

b Bromsoket kärvar 1A1b 

B Låst hjul 1 Lastbilen måste 

stanna, däcket 

skadas. VOR 

a Fruset 1B1a 

b Fastnat bromsok 1B1b 

C Vibrationer 1 Dålig komfort a Oval bromsskiva 1C1a 

2 Värmeutveckling a Kärvande bromsok 1C2a 

2 Retardera fordonet A Dålig retardation 1 

 

Lång bromssträcka a Sneslitna 

bromsbelägg 

2A1a 

b Bromscylindern 

kärvar (Tryckstång) 

2A1b 

c Oval bromsskiva 2A1c 

2 Lång bromssträcka a Otillräckligt 

tjocklek på 

bromsbelägg 

2A2a 
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Steg 7 – Värdering av feleffekter 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Nej En påliggande broms påverkar oftast inte 

fordonet förens det blir överhettat. 

B N/A  

C Nej Att bromsverkan helt ska försvinna på 

fordonet är inte sannolikt. 

D N/A  

VOR/VM Ja Värmeutveckling kan ge försämrad 

kapacitet på angränsande komponenter. 

Vald kategori: 5 Dolt ekonomirelaterat VM 

 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1B1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Indikation för låst hjul även om inte 

föraren anmärker själv. 

B Nej Låsning av hjul sker övervägande vid 

stillastående bil och påverkar därför inte 

säkerheten. 

C   

D Ja Låst hjul medför att man inte kan 

operera. 

VOR/VM Ja Låst hjul medför att man inte kan 

operera. 

Vald kategori: 1 VOR 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1C1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Om vibrationerna är så omfattande att de 

påverkar fordonet blir det uppenbart för 

föraren. 

B Nej Vibrationer påverkar mest förarens 

komfort. 

C N/A  

D Ja Om vibrationerna är kraftiga kan 

depåverka operationella kapaciteten. 

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 2 Uppenbart operationellt 

 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1C2 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Om vibrationerna är så omfattande att de 

påverkar fordonet blir det uppenbart för 

föraren. 

B Nej Värmeutvecklingen leder ej till direkt 

säkerhetsrelaterat fel då bromsverkan ej 

bortfaller helt. 

C N/A  

D Ja Överhettning kan leda till brand och 

skador på stora delar av angränsande 

komponenter. 

VOR/VM Ja  Värmeutveckling kan ge försämrad 

kapacitet på angränsande komponenter. 

Vald kategori: 1 VOR 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 2A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Nej Dålig bromsverkan behöver inte 

uppenbara sig förens vid en kraftig 

inbromsning och är då dolt tills felet 

uppstår. 

B   

C Ja Dålig bromsverkan kan orsaka 

säkerhetsrelaterade fel. 

D   

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 4 Dolt säkerhetsrelaterat 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 2A2 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Systemet varnar föraren när beläggen är 

för slitna.  

B Nej Systemet varnar innan felet uppstår. 

C N/A  

D Nej Systemet varnar i god tid innan felet 

uppstår. 

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 3 Uppenbart ekonomirelaterat 
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Sammanställning av funktionsfel 

Funktionsfel effekt nr 

F-FF-FE:  
Vald kategori 

1A1 5 Dolt ekonomirelaterat VM 

1B1 1 VOR 

1C1 2 Uppenbart operationellt 

1C2 1  VOR 

2A1 4 Dolt säkerhetsrelaterat 
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Steg 8– Framtagning av åtgärdstyp 

System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

1A1a 

Funktion: Hjulet rullar fritt när inte bromsen används.  

 

Fel: Broms ligger på. 

 

Effekt: Bromsen går varm, bromsskiva, belägg och hjullager skadas. VOR. 

 

Orsak: Trasig bromscylinder (ev. returfjäder). 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat VM 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Bromcylindern är konstruerad så att det ska vara 

underhållsfritt och därför ej lämpligt att smörja. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Funktionsfelet uppenbarar sig inte förens felet 

inträffat. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Felet blir svårt att upptäcka p.g.a. innesluten 

konstruktion. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Ej effektivt. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Enligt uppgifter från verkstaden sker fel slumpmässigt 

och är därför inte lämpligt att reducera fel med 

förebyggande byten. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

01 MOD Modifiering av bromscylindern kan vara nödvändig.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

1A1b 

Funktion: Hjulet rullar fritt när inte bromsen används.  

 

Fel: Broms ligger på. 

 

Effekt: Bromsen går varm, bromsskiva, belägg och hjullager skadas. VOR. 

 

Orsak: Bromsoket kärvar.  

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat VM 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Bromsoket är konstruerat så att det ska vara 

underhållsfritt och därför ej lämpligt att smörja 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej En check är användbar men däremot inte effektiv 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej åtkomligt 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Åtgärden är inte kostnadseffektiv på grund av 

bristande data för att se trender, kostnaden för åtgärden 

måste vara mindre än kostnaden vid ett oplanerat fel.. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Bristande data för att se trender för att förebyggande 

byten ska vara kostnadseffektivt. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

02 MOD Modifiering av bromsok kan vara nödvändig.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

1B1a 

Funktion: Hjulet rullar fritt när inte bromsen används.  

 

Fel: Låst hjul. 

 

Effekt: Lastbilen måste stanna, däcket skadas. VOR. 

 

Orsak: Fruset. 

FEK: 1 VOR 

 

Kategori 

 

Underhållskrav 

frågor 

Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Åtgärden är inte lämplig. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ 

funktion användbar och 

effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Går inte att upptäcka i förväg på ett effektivt sätt. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Felet är ett följdfel orsakat av APS-enheten. 

D D D E E Är en kassations åtgärd 

för att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Felet är ett följdfel orsakat av APS-enheten. 

E   F  Finns det en åtgärd eller 

en kombination av 

åtgärder som är 

användbar och effektiv? 

Nej Felet är ett följdfel orsakat av APS-enheten. 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

03 Följdfel Felet är ett följdfel orsakat av APS-enheten Åtgärd tas i 

matarkretsgranskningen 
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

1B1b 

Funktion: Hjulet rullar fritt när inte bromsen används.  

 

Fel: Låst hjul. 

 

Effekt: Lastbilen måste stanna, däcket skadas. VOR. 

 

Orsak: Fastnat bromsok. 

FEK: 1 VOR 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Bromsoket är konstruerat så att det ska vara 

underhållsfritt och därför ej lämpligt att smörja. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej åtkomligt. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Åtgärden är inte kostnadseffektiv på grund av 

bristande data för att se trender, kostnaden för åtgärden 

måste vara mindre än kostnaden vid ett oplanerat fel. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Bristande data för att se trender för att förebyggande 

byten ska vara kostnadseffektivt. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

Nej Inte lämpbart. 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

04 MOD Modifiering av bromsok kan vara nödvändig.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

1C1a 

Funktion: Hjulet rullar fritt när inte bromsen används.  

 

Fel: Vibrationer. 

 

Effekt: Värmeutveckling. 

 

Orsak: Oval bromsskiva. 

FEK: 2 Uppenbart operationellt 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Ja Förarens ansvar att kontakta verkstad vid behov. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

05  Förarens ansvar att kontakta verkstad vid behov.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

1C2a  

Funktion: Hjulet rullar fritt när inte bromsen används. 

 

Fel: Vibrationer. 

 

Effekt: Värmeutveckling. 

 

Orsak: Kärvande bromsok. 

FEK: 1 VOR 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Bromsoket är av konstruktion som ej kan underhållas 

effektivt. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej åtkomligt. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Åtgärden är inte kostnadseffektiv på grund av 

bristande data för att se trender, kostnaden för åtgärden 

måste vara mindre än kostnaden vid ett oplanerat fel. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Bristande data för att se trender för att förebyggande 

byten ska vara kostnadseffektivt. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

Nej Inte lämpbart eller effektivt. 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

06 N/A Åtgärd inte effektiv på grund av sällsynt fel.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

2A1a 

  

Funktion: Retardera fordone. 

 

Fel: Dålig bromsverkan. 

 

Effekt: Lång bromssträcka. 

 

Orsak: Sneslitna bromsbelägg. 

FEK: 4 Dolt säkerhetsrelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Ja Ett bromsprov kan göras för att upptäcka dålig 

bromsverkan på något hjul.  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

-  

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

-  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

07 OP En operationell check görs för att upptäcka dålig 

bromsverkan, om bromsverkan är dålig tas beslut om åtgärd 

utifrån det.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

2A1b 

Funktion: Retardera fordonet. 

 

Fel: Dålig bromsverkan. 

 

Effekt: Lång bromssträcka. 

 

Orsak: Bromscylindern kärvar (tryckstång). 

FEK: 4 Dolt säkerhetsrelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Bromscylindern är en innesluten konstruktion därför ej 

lämplig att serva.  

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Svåråtkomlig och därför inte effektiv. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Bromscylindern är en innesluten konstruktion därför 

svårt att upptäcka. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Inga tydliga trender/statistik för att effektivt göra 

förebyggande byten finns. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

-  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

08 MOD Modifiering nödvändig om ej grunder till förebyggande 

byten finns. 
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

2A1c 

Funktion: Retardera fordonet. 

 

Fel: Dålig bromsverkan. 

 

Effekt: Lång bromssträcka. 

 

Orsak: Oval bromsskiva. 

FEK: 4 Dolt säkerhetsrelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Ja Ett bromsprov kan göras för att upptäcka dålig 

bromsverkan på något hjul. Vid bromsprov bör även 

vibrationer från hjul uppmärksammas. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

-  

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

-  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

09 OP Bromsprovning, även vibrationer från hjul bör 

uppmärksammas. 
 

 

 

 

 



55 

System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 01 

 

Delsystem: 

Hjulbroms 

Orsaksreferens: 

2a2A 

Funktion: Retardera fordonet. 

 

Fel: Dålig bromsverkan. 

 

Effekt: Lång bromssträcka. 

 

Orsak: Otillräckligt tjocklek på bromsbelägg. 

FEK: 3 Uppenbart ekonomirelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej lämpbart. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Ja Kontroll av bromsbeläggens tjocklek är lämpbart och 

effektivt om SDP3 visar mindre än förutbestämt 

gränsvärdevärde. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

-  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

10 VC Kontrollera bromsbeläggens tjocklek om SDP3 visar under 

förutbestämt gränsvärde.  
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Steg 9 – Sammanställning av åtgärdspunkter/tillsynspunkter 

System/delsystem: 

Steg 9 Sammanställning 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd  

Beskrivning Anmärkning FEK F-FF-FEFC 

01 MOD Modifiering av 

bromscylindern kan 

vara nödvändig. 

 5 Dolt 

ekonomirelaterat 

VM 

1A1a 

02 MOD Modifiering av 

bromsok kan vara 

nödvändig. 

 5 Dolt 

ekonomirelaterat 

VM 

1A1b 

04 MOD Modifiering av 

bromsok kan vara 

nödvändigt. 

 1 VOR 1B1b 

07 OP En operationell 

check görs för att 

upptäcka dålig 

bromsverkan, om 

bromsverkan är 

dålig tas beslut om 

åtgärd utifrån det. 

 4 Dolt 

säkerhetsrelaterat 

2A1a 

08 MOD Modifiering 

nödvändig om ej 

grunder till 

förebyggande byten 

finns. 

 4 Dolt 

säkerhetsrelaterat 

2A1b 

09 OP Bromsprovning, 

även vibrationer 

från hjul bör 

uppmärksammas. 

 4 Dolt 

säkerhetsrelaterat 

2A1c 

10 VC Kontrollera 

bromsbeläggens 

tjocklek om SDP3 

visar under 

förutbestämt 

gränsvärde. 

 3 Uppenbart 

ekonomirelaterat 

2a2A 
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Fastställning av underhållsintervall 

Se beskrivande dokumentet.  
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Hjulbroms 

 

Färdbromskrets 

 

Bromscylinder 

 

Matarkrets 

 

Bromsok 

 

Skiva 

 

Ventiler/reglering 

 

Lufttankar 

 

Slang/infästning/

pedal 

 

Blockkoppling 

 

Kompressor 

 

Bromssystemet 

 

Lufttork 

 

Tryckluftsreglerin

g 

 

Elektronisk 

styrenhet 

 

Parkeringsbromsk

rets 

 

Bilaga 2 - Granskning av matarkrets 
 

Fordonstyp: P-, G-, R-, T-serie lastbil 

Typ: R 440 LA4x2MNA 

(Chassinummer: 5211365) 

 

MATARKRETS 

Steg 1 

Eftersom ett system redan är utvalt till granskning behövs ingen nedbrytning från början av 

fordonet. 

 

Steg 2 

I detta steg säkerställs att inga komponenter förbises och att rätt nivå för analysen väljs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbrytningen av bromssystemet ovan innehåller nedbrytning av systemet som berör 

färdbromsen. Denna granskning kommer att ske på matarkretsen, som är den valda nivån att 

granska, den innehåller blockkoppling, tryckluftsreglering och lufttork. 
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 Steg 3 – Lista komponenter i systemet 

Matarkretsens komponenter har listats efter Scanias egna områden, de är listade efter 

undersystem som tydligt visas i Multi.  

System/delsystem: Matarkrets 

Steg 3 Komponenter i systemet 

BTI Main group BTI Sub Group Beskrivning Antal Item 

10 25 APS, Blockkoppling 1 6100 

10 20 Tryckregleringsmodul 

EBS 

1 6000 

10 20 APS, Lufttorkare 1 6100 
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Steg 4 – Välj ut signifikanta komponenter som kan kräva underhåll 

MSI komponenter skickas vidare till steg 5 då dessa kan tänkas behöva tillsyn eller 

underhållsåtgärder för att tillhandahålla sin tillförlitlighet. 

 

Item Beskrivning Kan fel bli 

odetektbart 

eller inte 

möjligt att 

upptäcka för 

föraren under 

normal 

operation? 

Kan felet 

påverka 

säkerheten, 

inkluderat 

nödsystem 

eller 

utrustning?  

Kan felet ha 

en signifikant 

operationell 

påverkan? 

Kan felet ha 

signifikant 

ekonomisk 

påverkan?  

MSI? Notering 

6100 APS, 

Blockkoppling 

Nej Ja Ja Ja Ja  

6000 Tryckreglerings

modul EBS 

Nej  Ja Ja Ja Ja  

6100 APS, 

Lufttorkare 

Ja Ja Ja Ja  Ja  
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MSG3- Steg 5 – Beskrivning av systemet 

Information om funktionsbeskrivning som inkluderar syfte, förklaring, ”översikt”, placering, 

funktion och egenskaper hämtas i Multi.  

Nedan är specificerat vilken information som berör färdbromskretsen: 

- Servicehandbok för 10-25 Matarkrets 
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Steg 6 – Funktion och funktionsfel 

System/delsystem: Matarkrets  

Steg 6 Funktionsanalys 

BTI Main Group: 10 BTI Sub Group: 25 

 

F Funktion FF Funktionsfel FE Feleffekt FO Felorsak F-FF-

FE-

FO 

1 Förse lämplig luft till 

bromskretsarna 

A 

 

Luften från kompressorn 

renas inte 

 

1 

 

Släpper igenom 

olämplig luft i 

bromskretsarna 

d.v.s. försämrad 

bromsverkan 

 

a Förbrukad torkmedel 

  

1A1a 

 

b (Utebliven regenerering i 

APS:en)  

Avbruten CAN-

kommunikation eller internt 

fel i APS-enheten 

1A1b 

 

c (Utebliven regenerering i 

APS:en)  

Fel på magnetventil för 

regenerering 

1A1c 

d Fel på 

dräneringsventilen(avluftning) 

1A1d 

e Fel på temperaturgivaren i 

styrenheten vilket leder till 

frusen dräneringsventil 

1A1e 

f Olja från kompressorn stör 

luftreningen 

1A1f 

B Luften skickas inte till 

bromskretsarna 

1 tryckluft från 

kretsskyddsventilen 

strömmar baklänges 

in i lufttorkaren och 

tryckluftssystemet 

töms på luft 

a 

 

Fel på backventil 1B1a 

C Hög lufttryck ( > 8,5 bar) 

till parkeringsbroms-, 

släpfordonsbromskretsen 

samt tillbehörskretsen. 

1 Tryckkänsliga 

komponenter 

skadas => 

Bromsarna fungerar 

inte korrekt  

a Fel på 

tryckbegränsningsventilen i 

lufttorkaren 

1C1a 

D Luften släpps ut i 

tryckluftssystemet trots att 

trycket ligger under  14,5 

1 Hög konsumtion av 

luft => 

kompressorn jobbar 

a Säkerhetsventilen utsätts 
för slitage när den är aktiv. 
Säkerhetsventilen öppnar 
därför vid ett lägre tryck än 
normalt efter ett tag.  

1D1a 
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bar. mer än nödvändigt. 
 

2 Reglera luften för att 
kunna skydda övriga 
kretsar från tryckfall 

A Reglerar inte luften till 

kretsarna 

1 Tryckfall i någon 

krets medför 

luftavtappning i 

övriga kretsar 

a Fel på kretsskyddsventilen 2A1a 

3 Läsa av och skicka 

information om 
parkeringsbroms-, fram- 

och bakkretsarnas 

lufttryck till 
kombinationsinstrumentet 

A Går inte att läsa av och 

skicka information om 
parkeringsbroms-, fram- 

och bakkretsarnas 

lufttryck till 
kombinationsinstrumentet 

1 Det elektriska 

arbetet övergår till 
mekaniskt läge. 

a Avbruten CAN-

kommunikation eller internt 

fel i APS-enheten 

3A1a 

4 Reglera kompressorns 
lufttillförsel 

A Utebliven styrning av 

kompressorn  

1 

 

 

Högre 

bränsleförbrukning 

a Fel på magnetventil för 

kompressorstyrning 

4A1a 
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Steg 7 – Värdering av feleffekter 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Nej Det finns ingen direkt indikation eller 

annat som gör felet uppenbart. 

B N/A  

C Nej Dålig luft ger ingen direkt inverkan på 

bromsverkan eller andra fel som kan 

relateras till säkerhet. 

D N/A  

VOR/VM Nej  

Vald kategori: 5 Dolt ekonomirelaterat 

 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1B1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Indikation ges om trycket i kretsen blir 

för lågt. 

B Ja Uteblivet bromstryck kan leda till 

bromsläge i olämplig situation eller 

uteblivning inbromsning. 

C N/A  

D N/A  

VOR/VM Ja Fordonet blir låst och stående om 

bromskretsarna blir utan luft. 

Vald kategori: 1 VOR 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1C1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Indikation ges om trycket är för högt. 

B Ja För högt tryck kan skada komponenter 

som kan leda till oförutsedda händelser. 

C N/A  

D N/A  

VOR/VM Nej  

Vald kategori: 1 Uppenbart säkerhetsrelaterad 

 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1D1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Nej Felet blir inte direkt uppenbart för 

föraren. 

B N/A  

C Nej Felet påverkar inte säkerheten. 

D N/A  

VOR/VM Nej  

Vald kategori: 5 Dolt ekonomirelaterat 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE:2A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja  Indikation ges om trycket i kretsen blir 

för lågt. 

B Ja Uteblivet bromstryck kan leda till 

bromsläge i olämplig situation eller 

uteblivning inbromsning. 

C N/A  

D N/A  

VOR/VM Ja Fordonet blir stillastående eftersom 

tryckfall i någon krets medför 

luftavtappning i övriga kretsar. 

Vald kategori: 1 VOR 

 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE:3A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Indikation ges på att elektriska systemet 

fallerat. 

B Nej Systemet fungerar som vanligt fast i 

mekaniskt läge. 

C N/A  

D N/A  

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 3 Uppenbart ekonomiskt 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE:4A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Nej Inget fel uppenbarar sig som föraren kan 

anmärka på. 

B N/A  

C Nej Kompressorn kommer arbeta även om 

systemet har tillräckligt med luft vilket 

leder till förhöjd bränsleförbrukning. 

D N/A  

VOR/VM Nej  

Vald kategori: 5 Dolt ekonomirelaterat  

 

 

Sammanställning av funktionsfel 

Funktionsfel 

effekt nr F-FF-

FE: 

Vald kategori 

1A1 5 Dolt ekonomirelaterat 

1B1 1 VOR 

1C1 1 Uppenbart säkerhetsrelaterad 

1D1 5 Dolt ekonomirelaterat 

2A1 1 VOR 

3A1 3 Uppenbart ekonomiskt 

4A1 5 Dolt ekonomirelaterat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Steg 8 – Framtagning av åtgärdstyp 

System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1A1a 

 

Funktion: Förse lämplig luft till bromskretsarna. 

 

Fel: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Effekt: Släpper igenom olämplig luft i bromskretsarna d.v.s. försämrad 

bromsinverkan. 

 

Orsak: Förbrukad torkmedel. 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpligt. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej lämpligt. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej lämpligt. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Ej lämpligt. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Ja Torkmedlet är en konsumtionsvara och därför effektivt 

att byta efter bestämt intervall. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

01 K Byt torkmedlet.  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1A1b 

 

Funktion: Förse lämplig luft till bromskretsarna. 

 

Fel: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Effekt: Släpper igenom olämplig luft i bromskretsarna d.v.s. försämrad 

bromsinverkan. 

 

Orsak: (Utebliven regenerering i APS:en). Avbruten CAN-kommunikation eller 

internt fel i APS-enheten. 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpligt. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Identifikation av fel är inte möjligt. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Identifikation av degradering är inte möjlig. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Felet är ej isolerat till enskilda komponenter och är 

därför inte kostnadseffektivt att ha förutbestämda 

åtgärder. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Åtgärden är inte kostnadseffektiv, kostnaden måste 

vara mindre än kostnaden vid eventuellt oplanerat 

stopp. 

 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

02 N/A Ingen lämplig åtgärd.  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1A1c 

 

Funktion: Förse lämplig luft till bromskretsarna. 

 

Fel: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Effekt: Släpper igenom olämplig luft i bromskretsarna d.v.s. försämrad 

bromsverkan. 

 

Orsak: (Utebliven regenerering i APS:en). Fel på magnetventil för regenerering. 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej effektivt eftersom det sällan sker fel och då även 

slumpmässigt. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Degradering av magnetventil går inte att upptäcka. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Förebyggande byten är inte effektivt p.g.a. 

slumpmässigt felutfall. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

03 N/A Ingen åtgärd lämplig  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1A1d 

 

Funktion: Förse lämplig luft till bromskretsarna. 

 

Fel: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Effekt: Släpper igenom olämplig luft i bromskretsarna d.v.s. försämrad 

bromsinverkan. 

 

Orsak: Fel på dräneringsventilen(avluftning). 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej effektivt. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej möjligt att hitta nedsatt funktion eller potentiellt fel. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Det går inte att förebygga fel som kan uppstå i 

regeringsventilen. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Felutfallet är slumpmässigt. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

04 N/A Åtgärd ej lämplig  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1A1e 

 

Funktion: Förse lämplig luft till bromskretsarna. 

 

Fel: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Effekt: Släpper igenom olämplig luft i bromskretsarna d.v.s. försämrad 

bromsinverkan. 

 

Orsak: Fel på temperaturgivaren i styrenheten vilket leder till frusen 

dräneringsventil. 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Temperaturgivaren är en sluten enhet som därför inte 

kan underhållas. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej effektivt eftersom det sällan sker fel och då även 

slumpmässigt.  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Degradering av temperaturgivare går inte att upptäcka. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Svårt att förebygga fel eftersom felutfall sker 

slumpmässigt.  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

05 N/A Åtgärd ej lämplig.  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1A1f 

Funktion: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Fel: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Effekt: Släpper igenom olämplig luft i bromskretsarna d.v.s. försämrad 

bromsinverkan. 

 

Orsak: Olja från kompressorn stör luftreningen.  

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej effektivt eftersom felet inte har direkt påverkan på 

funktionen. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Ja En inspektion i luftorken för att upptäcka olja är 

lämpbart och effektivt i samband med byte av 

torkmedel. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

06 VC En visuell check för att upptäcka olja från kompressorn vid 

byte av torkmedel. 
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1B1a 

Funktion: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Fel: Luften skickas inte till bromskretsarna. 

 

Effekt: Tryckluft från kretsskyddsventilen strömmar baklänges in i lufttorkaren 

och tryckluftssystemet töms på luft. 

 

Orsak: Fel på backventil.  

FEK: 1 VOR 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej effektivt eftersom det sällan sker fel och då även 

slumpmässigt.  

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Svårt att förebygga fel eftersom felutfall sker 

slumpmässigt. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

Nej Trots allvarliga konsekvenser vid eventuellt fel är en 

åtgärd inte lämplig och effektiv eftersom fel inte är 

sannolikt.  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

07 N/A Åtgärd ej lämplig.  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1C1a 

 

Funktion: Förse lämplig luft till bromskretsarna. 

 

Fel: Hög lufttryck ( > 8,5 bar) till parkeringsbroms-, släpfordonsbromskretsen 

samt tillbehörskretsen. 

 

Effekt: Tryckkänsliga komponenter skadas => Bromsarna fungerar inte korrekt.  

 

Orsak: Fel på tryckbegränsningsventilen i lufttorkaren. 

FEK: 1 Uppenbart säkerhetsrelaterat  
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej effektivt eftersom det sällan sker fel och då även 

slumpmässigt. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra.  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Svårt att förebygga fel eftersom felutfall sker 

slumpmässigt och sällan.  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

Nej Trots konsekvenserna vid eventuellt fel är en åtgärd 

inte lämplig och effektiv eftersom fel inte är sannolikt. 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

08 N/A Åtgärd ej lämplig.  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

1D1a 

Funktion: Luften från kompressorn renas inte. 

 

Fel: Luften släpps ut i tryckluftssystemet trots att trycket ligger under 14,5 bar.  

 

Effekt: Hög konsumtion av luft => kompressorn jobbar mer än nödvändigt. 

 

Orsak: Säkerhetsventilen utsätts för slitage när den är aktiv. Säkerhetsventilen 

öppnar därför vid ett lägre tryck än normalt efter ett tag. 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Ja En täthetskontroll är effektiv eftersom man fångar in 

läckage på hela systemet samtidigt. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

-  

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

09 FC En funktionell check genom täthetskontroll  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

2A1a 

Funktion: Reglera luften för att kunna skydda övriga kretsar från tryckfall. 

 

Fel: Reglerar inte luften till kretsarna.  

 

Effekt: Tryckfall i någon krets medför luftavtappning i övriga kretsar. 

 

Orsak: Fel på kretsskyddsventilen. 

FEK: 1 VOR 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

-  

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

-  

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

-  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

10 N/A Hänvisning till  orsaksreferens 1B1a, då 

kretsskyddsventilen består av backventiler. 
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

3A1a 

Funktion: Läsa av och skicka information om parkeringsbroms-, fram- och 

bakkretsarnas lufttryck till kombinationsinstrumentet. 

 

Fel: Går inte att läsa av och skicka information om parkeringsbroms-, fram- och 

bakkretsarnas lufttryck till kombinationsinstrumentet. 

 

Effekt: Det elektriska arbetet övergår till mekaniskt läge. 

 

Orsak: Avbruten CAN-kommunikation eller internt fel i APS-enheten. 

FEK: 3 Uppenbart ekonomiskt 
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att tillämpa. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Degradering av elektroniska modulen går inte att 

upptäcka. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Svårt att förebygga fel eftersom felutfall sker 

slumpmässigt och sällan.  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

11 N/A Åtgärd ej lämplig.  
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System: Bromssystem 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 20-25 

 

Delsystem: 

Matarkrets 

Orsaksreferens: 

4A1a 

Funktion: Reglera kompressorns lufttillförsel. 

 

Fel: Utebliven styrning av kompressorn. 

 

Effekt: Högre bränsleförbrukning. 

 

Orsak: Fel på magnetventil för kompressorstyrning. 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej effektivt eftersom felet inte har direkt påverkan på 

funktionen.  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Degregering av magnetventilen är svår att upptäcka. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Denna typ av åtgärd går inte att utföra. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Svårt att förebygga fel eftersom felutfall sker 

slumpmässigt och sällan. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

12 N/A Åtgärd ej lämpligt  
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Steg 9 – Sammanställning av åtgärdspunkter/tillsynspunkter 

System/delsystem: Matarkrets 

Steg 9 Sammanställning 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd  

Beskrivning Anmärkning FEK F-FF-FEFC 

01 K Byta torkmedlet.  5 Dolt 

ekonomirelaterat 

1A1a 

06 VC En visuell check för 

att upptäcka olja från 

kompressorn vid 

byte av torkmedel. 

 5 Dolt 

ekonomirelaterat 

1A1f 

09 FC En funktionell check 

genom 

täthetskontroll 

 5 Dolt 

ekonomirelaterat 

1D1a 
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Fastställning av underhållsintervall 

Se beskrivande dokumentet.  
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Hjulbroms 

 

Färdbromskrets 

 

Bromscylinder 

 

Matarkrets 

 

Bromsok 

 

Skiva 

 

Ventiler/reglering 

 

Lufttankar 

 

Slang/infästning/

pedal 

 

Blockkoppling 

 

Kompressor 

 

Bromssystemet 

 

Lufttork 

 

Tryckluftsreglerin

g 

 

Elektronisk 

styrenhet 

 

Parkeringsbromsk

rets 

 

Bilaga 3 - Granskning av färdbromskrets 
 

Fordonstyp: P-, G-, R-, T-serie lastbil 

Typ: R 440 LA4x2MNA 

(Chassinummer: 5211365) 

 

FÄRDBROMSKRETS  

Steg 1 

Eftersom ett system redan är utvalt till granskning behövs ingen nedbrytning från början av 

fordonet. 

 

Steg 2 

I detta steg säkerställs att inga komponenter förbises och att rätt nivå för analysen väljs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbrytningen av bromssystemet ovan innehåller nedbrytning av systemet som berör 

färdbromsen. Denna granskning kommer att ske på färdbromskretsen, som är den valda nivån. 

Den innehåller ventiler/reglering, lufttankar, slang/infästning/pedal 
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Steg 3 – Lista komponenter i systemet 

System/delsystem: Färdbromskrets 

Steg 1 Komponenter i systemet 

BTI Main group BTI Sub Group Beskrivning Antal Item 

10 35 Slangfäste 1 3228 

10 35 Tryckregleringsmodul ESB - 

Bakaxel 

1 6000 

10 35 ABS-reglerventil 1/Hjul 6010 

10 35 Bromspedal 1 6015 

10 35 Färdbromsventil 1 6016 

10 35 Mätuttag 1 6017 

10 35 Tryckregleringsmodul ESB- 

Framaxel 

1 6020 

10 35 Tryckluftstank- Bakaxel 1 6025 

10 35 Tryckregleringsmodul ESB 1 6036 

10 35 Trycklyftstank- Bakaxel 1 6206 

10 35 Tryckbegränsningsventil, Ram 

fram 

1 6507 

10 35 Slang, fäste, genomföring 1 7007 

10 35 Fjäderbromscylinder, Nippel-

Bakaxel 

1/Cylinder 7515 

10 35 Fjäderbromscylinder, Nippel-

Framaxel 

1/Cylinder 7524 

10 35 Bromscylingder, Nippel, 

Enkeldrivning 

1/Cylinder 8055 

10 40 Spiralslang, 

Släpfordonsbromskrets  

1 6000 
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 Steg 4 – Välj ut signifikanta komponenter som kan kräva underhåll 

Item Beskrivning Kan fel bli 

odetektbart 

eller inte 

möjligt att 

upptäcka för 

föraren under 

normal 

operation? 

Kan felet 

påverka 

säkerheten, 

inkluderat 

nödsystem 

eller 

utrustning?  

Kan felet ha 

en signifikant 

operationell 

påverkan? 

Kan felet ha 

signifikant 

ekonomisk 

påverkan?  

MSI? Notering 

3228 Slangfäste Nej Nej Nej Nej Nej  

6000 Tryckreglerings

modul EBS - 

Framaxel 

Nej Ja Ja Ja Ja  

6010 ABS-

reglerventil 

Ja Ja Nej Nej Ja  

6015 Bromspedal Nej Ja Ja Ja Ja  

6016 Färdbromsventil Nej Ja Ja Ja Ja  

6017 Mätuttag Nej Nej Nej Nej Nej  

6020 Tryckreglerings

modul EBS- 

Framaxel 

Nej Ja Nej Ja Ja  

6025 Tryckluftstank- 

Bakaxel 

Nej Ja Ja Ja Ja  

6036 Tryckreglerings

modul EBS 

Nej Ja Ja Ja Ja  

6206 Tryckluftstank- 

Bakaxel 

Nej Ja Ja Ja Ja  

6507 Tryckbegränsni

ngsventil, Ram 

fram 

Nej Ja Ja Ja Ja  

7007 Slang, fäste, 

genomföring 

Nej Nej Nej Nej Nej  

7515 Fjäderbromscyli

nder, Nippel-

Bakaxel 

Nej Nej Nej Nej Nej  

7524 Fjäderbromscyli

nder, Nippel-

Framaxel 

Nej Nej Nej Nej Nej  

8055 Bromscylinder, 

Nippel, 

Enkeldrivning 

Nej Nej Nej Nej Nej  
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6000 Spiralslang, 

Släpfordonsbro

mskrets  

Ja Ja Ja Ja Ja  
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Steg 5 – Beskrivning av systemet 

Information om funktionsbeskrivning som inkluderar syfte, förklaring, ”översikt”, placering, 

funktion och egenskaper hämtas i Multi.  

Nedan är specificerat vilken information som berör färdbromskretsen: 

- Servicehandbok för 10-35 Färdbromskrets 

- Servicehandbok 10-60 Elektroniskt styrsystem 
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Steg 6 – Funktion och funktionsfel 

System/delsystem: Färdbromskrets 

Steg 6 Funktionsanalys 

BTI Main Group: 10 BTI Sub Group: 35, 60 

 

F Funktion FF Funktionsfel FE Feleffekt FO Felorsak F-FF-FE-FO 

1 Färdbromsmodul: 

Förser EBS -

styrenheten med 
elektriska signaler om 

bromspedalens läge 

samt förser systemet 
med pneumatiskt 

backup -tryck. 

A Förser inte kretsen 

elektriska signaler 

1 Systemet går över 

till mekaniskt 

läge 

a Skada på kablage 1A1a 

b Fel i färdbromsmodulen 1A1b 

2 Tryckregleringsmodul 
EBS:  

Övervaka och reglera 

bromstrycket till 

bromscylindrarna 

A Reglermodulen ger ett 

felaktigt bromstryck 

till bromscylindrarna 

1 Felaktig 

bromsverkan 

a 

 

Fel i 

tryckregleringsmodulen 

2A1a 

3 Reglerventilen:  

Anpassar lufttrycket till 

bromscylindrarna vid 
ABS-reglering 

A Fastnar i öppet läge 

eller ger fel 

bromstryck 

1 Bromsen ligger 

på 

a Mekaniskt fel i ABS 

reglerventilen 

3A1a 

b Elektroniskt fel i ABS 

reglerventilen 

3A1b 

4 Lagra torr luft av ett 

specifikt tryck 

A Trycket är för lågt 1 För lågt 

bromstryck 

a Läckage 4A1a 

B Fuktig luft till 

bromscylinder 

2 Vatten i 

bromscylindern 

b Kondens i 

tryckluftstanken 

4B2b 

5 Förse de olika ingående 

enheterna med lufttryck 

A Någon enhet får inte 

tillräckligt med luft 

1 Enheten tappar 

sin funktion 

a Läckage/skada på slang 5A1a 

b Slang ur position 5A1b 
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Steg 7 – Värdering av feleffekter 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 1A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Indikation ges på att elektriska systemet 

fallerat. 

B Nej Systemet fungerar som vanligt i 

mekaniskt läge. 

C   

D Nej Systemet fungerar som vanligt i 

mekaniskt läge, kostnad för reparation. 

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 3 Uppenbart ekonomirelaterat 

 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE:2A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Modulen indikerar att trycket är felaktigt. 

B Ja Felaktigt bromstryck kan orsaka 

alvarliga konsekvenser vid vissa 

förhållanden. 

C   

D   

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 1 Uppenbart säkerhetsrelaterat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 3A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Nej En påliggande broms behöver inte 

uppenbara sig för föraren. 

B   

C Nej Att bromsverkan helt ska försvinna på 

fordonet är inte sannolikt. 

D   

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 5 Dolt ekonomirelaterat 

 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 4A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Indikation ges på för lågt bromstryck. 

B Nej Vid indikation ska åtgärd ha tagits innan 

trycket sjunkit för lågt. 

C   

D Ja Om trycket sjunker för mycket måste 

fordonet stanna. 

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 2 Uppenbart operationellt 
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Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 4B2 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Om vatten uppkommer i cylindern vid 

minusgrader kan cylindern frysa vilket 

blir uppenbart. 

B Nej Påverkar ej säkerheten. 

C   

D Ja Hjulet kan låsas. 

VOR/VM N/A Kan leda till VOR om lastbilen blir 

stående.  

Vald kategori: 1 VOR 

 

 

 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 5A1 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A Ja Indikation ges på att trycket faller. 

B Nej Tillräcklig bromsverkan erhålls. 

C   

D Nej Bromsverkan blir reducerad. 

VOR/VM N/A  

Vald kategori: 2 Uppenbart operationellt 
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Sammanställning av funktionsfel 

Funktionsfel effekt nr 

F-FF-FE: 
Vald kategori 

1A1 1 Uppenbart ekonomirelaterat 

2A1 1 Uppenbart säkerhetsrelaterat 

3A1 5 Dolt ekonomirelaterat 

4A1 2 Uppenbart operationellt 

5A1 2 Uppenbart operationellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

Steg 8 – Framtagning av åtgärdstyp 

System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35,60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

1A1a 

 

Funktion: Förser EBS -styrenheten med elektriska signaler om bromspedalens 

läge samt förser systemet med pneumatiskt backup –tryck. 

 

Fel: Förser inte kretsen med elektriska signaler. 

 

Effekt: Systemet går över till mekaniskt läge. 

 

Orsak: Skada på kablage. 

FEK: 3 Uppenbart ekonomirelaterat. 
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart, utfallet av fel går inte att minska genom 

servicing eller smörjning. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Ja Bilprovningen är noggrann med slang och kablage 

därför måste en åtgärd finnas. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

01 VC Kontroll av kablage.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35, 

60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

1A1b 

 

Funktion:  Förser EBS -styrenheten med elektriska signaler om bromspedalens 

läge samt förser systemet med pneumatiskt backup -tryck 

 

Fel: Förser inte kretsen med elektriska signaler 

 

Effekt: Systemet går över till mekaniskt läge 

 

Orsak: Fel i färdbromsmodulen 

FEK: 3 Uppenbart ekonomirelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart, färdbromsmodulen är en sluten 

elektronisk enhet där risken för fel inte kan reduceras 

med servicing eller smörjning. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej lämpbart, fel/degradering går ej att upptäcka. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Ej effektivt, slumpmässigt utfall av fel. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

02 N/A Felet uppstår sällan därav är ingen åtgärd effektiv.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35, 

60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

2A1a 

 

Funktion: Övervaka och reglera bromstrycket till bromscylindrarna 

 

Fel: Reglermodulen ger ett felaktigt bromstryck till bromscylindrarna  

 

Effekt: Felaktig bromsverkan 

 

Orsak: Fel i tryckregleringsmodulen 

FEK: 1 Uppenbart säkerhetsrelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Inte lämpbart, degradering är svår att upptäcka. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej. Ej effektivt. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Ej effektivt, slumpmässigt utfall av fel. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

Nej Felet uppstår sällan därav är ingen åtgärd effektiv. 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

03 N/A Felet uppstår sällan därav är ingen åtgärd effektiv.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35, 

60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

3A1a  

 

Funktion: Anpassa lufttrycket till bromscylindrarna vid ABS-reglering 

 

Fel: Fastnar i öppet läge eller ger fel bromstryck 

 

Effekt: Bromsen ligger på 

 

Orsak: Mekaniskt fel i ABS reglerventilen 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat  

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej effektiv, test av ventiler är för omfattande. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej lämpbart. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Ej effektivt, slumpmässigt utfall av fel enligt 

tillgänglig data. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

04 MOD Modifiering av ABS- Reglerventil kan vara lämpligt pga. 

Högt antal VOR. 
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35, 

60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

3A1b 

 

Funktion: Anpassa lufttrycket till bromscylindrarna vid ABS-reglering 

 

Fel: Fastnar i öppet läge eller ger fel bromstryck 

 

Effekt: Bromsen ligger på 

 

Orsak: Elektroniskt fel i ABS-reglerventilen 

FEK: 5 Dolt ekonomirelaterat 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

Nej Ej effektiv, test av ventiler är för omfattande. 

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej lämpbart, degradering är svår att upptäcka. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Ej effektivt, slumpmässigt utfall av fel. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

05 N/A Felet uppstår sällan därav är ingen åtgärd effektiv.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35, 

60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

4A1a 

 

Funktion: Lagra torr luft av ett specifikt tryck  

 

Fel: Trycket är för lågt 

 

Effekt: För lågt bromstryck 

 

Orsak: Läckage 

FEK: 2 Uppenbart operationellt 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Ja Det är lämpligt och effektivt att göra en täthetskontroll 

på hela systemet. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

06 FC Täthetskontoll på hela systemet.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35, 

60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

4A1b 

 

Funktion: Lagra torr luft av ett specifikt tryck  

 

Fel: Fuktig luft till bromscylinder 

 

Effekt: Vatten i bromscylinder 

 

Orsak: Kondens i tryckluftstank 

FEK: 1 VOR 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Ja Dränering av lufttanken för att dränera ut eventuellt 

vatten är lämpligt och effektivt. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

-  

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

07 SE Dränera ut kondensvatten ur tryckluftstanken.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35, 

60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

5A1a  

 

Funktion: Förse de olika ingående komponenterna med lufttryck 

 

Fel: Någon enhet får inte tillräckligt med luft  

 

Effekt: Enheten tappar sin funktion 

 

Orsak: Läckage på slang  

FEK: 2 Uppenbart operationellt  

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Ja Bilprovningen är noggrann med slang och kablage 

därför måste en åtgärd finnas. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

-  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

-  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

08 VC Kontroll av slang.  
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System: Bromssystemet 

Steg 8 

BTI 

Main Group: 10 

 

BTI 

Sub Group: 35, 

60 

 

Delsystem: 

Färdbromskrets 

Orsaksreferens: 

5A1b   

Funktion: Förse de olika ingående komponenterna med lufttryck 

 

Fel: Någon enhet får inte tillräckligt med luft  

 

Effekt: Enheten tappar sin funktion 

 

Orsak: Slang ur position  

FEK: 2 Uppenbart operationellt 

 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

N/A  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

Nej Ej effektivt, slumpmässigt utfall av fel. 

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

Nej Ej lämpbart. 

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Nej Ej effektivt, slumpmässigt utfall av fel. 

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

N/A  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 

09 N/A Felet uppstår sällan därav är ingen åtgärd effektiv.  
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Steg 9 – Sammanställning av åtgärdspunkter/tillsynspunkter 

Delsystem: Färdbromskretsen  

Steg 9 Sammanställning 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd  

Beskrivning Anmärkning FEK F-FF-FEFC 

01 VC Kontroll av slang.  3 Uppenbart 

ekonomirelaterat 

1A1a 

04 MOD Modifiering av ABS- 

Reglerventil kan vara 

lämpligt. 

 5 Dolt 

ekonomirelaterat 

3A1a 

06 FC Täthetskontroll på hela 

systemet. 

 2 Uppenbart 

operationellt 

4A1a 

07 SE Dränera ut 

kondensvatten ur 

tryckluftstanken. 

 1 VOR   4A1b 

08 VC Kontroll av slang.  Uppenbart 

operationellt 

5A1a 
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Fastställning av underhållsintervall 

Se beskrivande dokumentet.  
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Huvudsystem 

Delsystem 1 / 

Granskningsnivå 

Delsystem 2 / 

Granskningsnivå 

Delsystem 3 / 

Granskningsnivå 

Komponent Komponent Komponent Komponent Komponent Komponent 

Bilaga 4 - Procedur för framtagning av tillsynspunkter 
 

För att motivera och säkerställa befintliga tillsynspunkten bör proceduren nedan tillämpas på 

valt system som inkluderar de komponenter som tillsynspunkterna berör. Proceduren kan 

också användas för att ta fram nya tillsynspunkter på ett nytt system. 

Steg 1- Funktionsområden 

Fordonet delas upp i funktionella områden, till system och undersystem. Detta utförs tills alla 

komponenter på fordonet är inkluderat. Används Multi som grund kan det färdiga 

uppdelningen användas, till exempel bromssystem, motor och kylsystem.  Är det förutbestämt 

vilket system som ska granskas kan detta steg hoppas över. 

Steg 2- Top-down approach 

Gör en ”top- down approach”, vid en sådan nedbrytning bryter man ner huvudsystemen som 

till exempel struktur, el, broms, motor i subsystem och objekt. Nedbrytningen fortsätter tills 

man kommer till en nivå där nästa nivå är byte av en komponent som inte byts direkt på 

fordonet. Den vanligtvis högsta hanterbara nivån är en nivå över vad som nämnts ovan. Till 

exempel en switch som består av ett antal komponenter, högsta hanterbara nivån kan då vara 

systemet som switchen sitter i. Den nivå som väljs ses som det objekt som ska granskas om 

det är en MSI i steg 4.  

 

”Top-down appoach” bör presenteras med ett träddiagram.  
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Steg 3 – Lista komponenter i systemet 

Lista objekt i det valda systemet som ska granskas samt eventuellt angränsande komponenter 

som kan påverka funktionen. Alla delsystem/objekt som inkluderas i den valda nivån för 

granskning i steg 2 ska innefattas i tabellen. Ett objekt benämns enligt Multi som till exempel 

10-05-5120 som är fjäderbromscylindern.  

System/delsystem:  

Steg 3 Komponenter i systemet 

BTI Main group BTI Sub Group Beskrivning Antal Objekt 
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Steg 4 – Välj ut signifikanta komponenter som kan kräva underhåll 

Utifrån komponenterna i steg 3 ska de objekt som kan tänkas behöva tillsyn eller 

underhållsåtgärder för att tillhandahålla sin tillförlitlighet tas vidare till steg 5. Såkallade MSI 

(Maintenance Significant Item). De  objekt som väljs ut har oftast begränsad livslängd. 

Frågorna nedan ska tillämpas på de objekt som är listade i steg 3. 

- Kan fel i systemet/objektet vara odetektbart eller inte möjligt för opererande 

föraren att märka under normal operation? 

- Kan fel påverka säkerheten eller säkerhets/nöd- system eller utrustning? 

- Kan fel ha betydande operationell påverkan? 

- Kan fel ha betydande ekonomisk påverkan? 

c) För de system/objekt som på minst en utav frågorna har fått svaret ”JA”, är en 

fortsatt analys nödvändig. Övervägande bör göras om systemet tillhör ett 

större system som det kan påverka. Ett MSI är ofta ett system eller 

undersystem. Denna nivå är den högsta hanterbara nivån som är tillräckligt 

hög för att undvika onödiga analyser och låg nog att analysera och säkerställa 

att alla funktioner, funktionsfel och felorsaker är med.  

d) För de frågor där alla svar är ”NEJ” är fortsatt analys ej nödvändig. Det 

betyder att det inte är nödvändigt med något MSI urval på någon lägre nivå i 

systemet. 

 

 

Objekt Beskrivnin

g 

Kan fel bli 

odetektbart 

eller inte 

möjligt att 

upptäcka för 

föraren under 

normala 

operatin? 

Kan felet 

påverka 

säkerheten, 

inkluderat 

nödsystem 

eller 

utrustning?  

Kan felet ha 

en signifikant 

operationell 

påverkan? 

Kan felet ha 

signifikant 

ekonomisk 

påverkan?  

MSI? Notering 

        

        

        

        

        

 

Not: Bara för att ett objekt/system är valt som ett MSI och analyserats betyder det inte att det 

nödvändigtvis kommer leda till en åtgärd/tillsynspunkt. 
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Steg 5 – Beskrivning av systemet 

För att kunna förutse möjliga fel i systemet bör en utförlig beskrivning av systemet göras. 

Eller en hänvisning till manual/Multi. 
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Steg 6 – Funktion och funktionsfel 

I Steg 6 beskrivs och numreras de olika funktioner som finns i systemet. För att förutse 

vissa funktionsfel kan det behövas detaljerad förståelse av systemets design och principer. 

Vid listande av funktioner, funktionsfel, feleffekter och felorsaker ska hänsyn tas till 

funktioner för skyddande anordningar.  

Detta inkluderar funktioner som: 

- Upplyser föraren om onormala händelser/fel. 

- Stänger ner system i händelse av fel. 

- Lindrar följdfel vid onormala händelser/fel. 

- Tar över en funktion som fallerat. 

 

I denna mall skall samtliga funktioner nämnas och för varje funktion ska samtliga 

beskrivas:  

 Vilka funktionsfel som kan uppstå. Varje funktionsfel ska betecknas med en 
unik bokstav. 

 I sin tur skall varje funktionsfel beskriva de effekter som kan uppstå. Dessa 
feleffekter skall betecknas med en unik siffra. 

 Samtliga feleffekter beror på en eller flera orsaker, dessa ska nämnas och 
beskrivas samt betecknas med en unik liten bokstav. 

 

Som resultat får man en orsaksreferens som är sammanställd av samtliga beteckningar. 

Nedan är ett exempel på hur en beteckning kommer till. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion1 

Benämns 1 

Funktionsfel 1 

Benämns A 

Feleffekt 2 

Benämns 2 Orsaksreferens:  

1B2b 

Feleffekt 1 

Benämns 1 Funktionsfel 2 

Benämns B 

Felorsak1 

Benämns a 

Felorsak 2 

Benämns b 
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System/delsystem:  

Steg 6 Funktionsanalys 

BTI Main Group:  BTI Sub Group:  

 

F Funktion FF Funktionsfel FE Feleffekt FO Felorsak F-FF-FE-FO 

1  A  1  a  1A1a 
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Steg 7 – Värdering av feleffekter 

I detta steg ska feleffekterna klassas i 5 möjliga grupper. Uppenbart säkerhetsrelaterat, 

uppenbart operationellt, uppenbart ekonomiskt, dolt säkerhetsrelaterat och dolt 

ekonomirelaterat. Även tillägg om värdeminskning och om felet kan leda till en VOR ska 

läggas till för fel som är klassade som kategori 2 eller 5 enligt bild. Hänsyn till 

värdeminskningskravet ska tas i beaktelse i steg 8.  Alla feleffekter som hittats ska klassas var 

för sig. Detta för att kunna avgöra vad för typ av åtgärd som är lämplig att vidta.  

Direkt: För att vara direkt måste funktionsfelet eller resulterande sekundära fel orsaka 

effekten av sig självt, inte i kombination med andra funktionsfel. 

Negativ inverkan på säkerhet: Säkerhet ska bli vald som effekt om felet försämrar 

säkerheten vid feltillfället eller senare under operationen där människan kan få allvarliga 

skador.  
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Tabellen nedan skall fyllas i för varje feleffekt som granskas i frågeprocessen, samt fyllas i 

om effekten klassas som VOR eller VM. 

Funktionsfel effekt nr  F-FF-FE: 

Fråga  Svar Ja/Nej Förklaring 

A   

B   

C   

D   

VOR/VM   

Vald kategori:  

 

 

 

I tabellen nedan sammanställs alla funktionsfel och dess kategori. 

Funktionsfel effekt nr 

F-FF-FE: 
Vald kategori 
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Steg 8 – Framtagning av åtgärdstyp 

I detta steg tas sedan de olika felorsakerna för varje funktionsfel i beaktande för att få fram en 

åtgärdstyp som man sedan jämför med befintlig tillsynspunkt.  

System:  

Steg 8 

BTI 

Main Group:  

 

BTI 

Sub Group: 

 

Delsystem: 

Orsaksreferens: 

 

Funktion: 

 

Fel:  

 

Effekt: 

 

Orsak: 

FEK: 
 

Kategori 

 

Underhållskrav frågor Svar Förklaring 
(baserat på användbarhet och effektivitets kriterier) 

Om Ja, beskriv UH-kravet. 

Om Nej, ange varför. 1 2 3 4 5 Ja/Nej 

A A A A A Är en åtgärd som 

smörjning eller servicing  

användbar och effektiv? 

  

   B B Är en check för att 

verifiera operativ funktion 

användbar och effektiv?  

  

B B B C C Är en inspektion eller 

funktionell check för att 

upptäcka nedsatt funktion 

eller potentiellt fel 

lämpbart och effektivt? 

  

C C C D D Är en återställande åtgärd 

för att reducera 

felfrekvensen, användbar 

och effektiv? 

  

D D D E E Är en kassations åtgärd för 

att undvika fel eller 

reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

  

E   F  Finns det en åtgärd eller en 

kombination av åtgärder 

som är användbar och 

effektiv? 

  

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd 

Beskrivning Anmärkning 
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 Analys av kategori 1 (Uppenbart säkerhetsrelaterat fel):  

I denna kategori ska man alltså ha en underhållsåtgärd för att få säker funktion av 

systemet. Om man inte finner en passande åtgärd för denna felkategori, är modifiering av 

systemet nödvändig (om granskningen görs i utvecklingsfasen), annars får tidigare 

driftserfarenheter ligga till grund för behov av åtgärd. Följer man kolumnerna för kategori 

1 så ser man att 5 av dessa 6 frågor ska värderas. I de flesta fall finner man mycket få 

åtgärder i denna feleffektkategori.  

 Analys av kategori 2 (Uppenbart operativt ekonomirelaterat fel):  

En åtgärd är passande om den medför att risken för fel hamnar på en acceptabel nivå. Om 

man inte hittar en passande underhållsåtgärd för denna kategori, får man ta ställning till 

om man ska modifiera konstruktionen. Detta kan bli angeläget om man kan förutse stora 

ekonomiska förluster, som konsekvens av felet. Enligt kategorin skall 4 av dessa frågor 

värderas. 

 Analys av kategori 3 (Uppenbart ekonomirelaterat fel):  

En åtgärd bör tillämpas om kostnaden för reparation blir dyrare än utförandet av åtgärden 

p.g.a. funktionsfelet. För övrigt samma som föregående. Precis som föregående kategori 

skall 4 av dessa frågor värderas. 

 Analys av kategori 4 (Dolt säkerhetsrelaterat fel):  

En åtgärd vars tillämpning ska säkerställa redundansen i systemet, som påverkar 

säkerheten. Om ingen lämplig åtgärd passar kan en modifiering av systemet vara lämpligt. 

Enligt kategorin skall 6 av dessa frågor värderas. 

 Analys av kategori 5 (Dolt ekonomirelaterat fel):  

En åtgärd vars tillämpning ska säkerställa redundansen i systemet, som får stora 

ekonomiska effekter vid fel. Om ingen lämplig åtgärd passar kan en modifiering av 

systemet vara lämpligt. Enligt kategorin skall 5 av dessa frågor värderas. 

 

 

Olika åtgärdstyper: 

- VC = Visuell Check, en visuell check på berört objekt. 

- MOD = Modifikation, systemet bör modifieras. 

- OP = Operationell Check, test/operationell användning av fordonet för att upptäcka 

fel. 

- FC = Funktionell Check, testa en specifik funktion för att upptäcka fel. 

- K = Kassaktion, kassera objektet/komponenten. 

- SE = Service eller smörjning, en enkel åtgärd eller påfyllning av konsumtionsmedel. 

- N/A = No Answer, ingen åtgärd nödvändig.  

- ÅS = Återställande åtgärd, en återställande åtgärd görs för att återfå ursprunglig 

funktion. 
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Kriterier för val av åtgärd 

7. Smörjning/service (Alla kategorier, 1A,2A,3A,4A,5A) 

- Lämpbarhetskritierie 

o Påfyllningen av konsumtionsvaran måste reducera den funktionella 

försämringen.  

- Effektivitetskritetie - säkerhet 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie – operationellt 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie - ekonomisk 

o Åtgärden måste vara kostnadseffektiv, kostnaden för åtgärden ska vara 

mindre en eventuellt fel. 

 

 

8. Operationell/Visuell check (Endast dolda funktionella fel, 4B och 5B) 

- Lämpbarhetskriterie 

o Identifikation av fel måste vara möjligt. 

- Effektivitetskriterie- säkerhet 

o Åtgärden måste säkerställa tillräcklig kontroll av den dolda funktionen för 

att reducera risken för följdfel.  

- Effektivitetskriterie- Ekonomisk 

o Åtgärden måste säkerställa tillgängligheten att hitta de dolda funktionsfelen 

i den utsträckning att de hindrar feleffekter så att det blir kostnadseffektivt. 

Kostnaden för åtgärden måste vara mindre än vid ett eventuellt fel. 
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9. Inspektion/funktionell check (Alla kategorier)  

- Lämpbarhetskriterie 

o Reducerad resistens mot fel måste kunna upptäckas, och det existerar ett 

rimligt intervall mellan nedsatt kondition och funktionsfel. 

- Effektivitetskriterie- Säkerhet 

o Åtgärden måste reducera risken för fel för att säkerställa säker operation. 

- Effektivitetskriterie- Operationellt 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie- Ekonomiskt 

o Åtgärden måste vara kostnadseffektiv, kostnaden måste vara mindre än 

kostnaden vid eventuellt oplanerat stopp. 

 

 

 

 

10. Återställning (Alla kategorier) 

- Lämpbarhetskriterie 

o Objektet måste visa funktionell degradering vid en viss ålder och 

angränsande delar måste överleva samma tid. Det måste vara möjligt att 

återställa objektet till en specifik standard av felresistens.  

- Effektivitetskriterie- Säkerhet 

o Åtgärden måste reducera risken för fel för en säker operation. 

- Effektivitetskriterie- Operationellt 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie- Ekonomiskt 

o Åtgärden måste vara kostnadseffektiv, kostnaden för åtgärden måste vara 

mindre än kostnaden vid ett oplanerat fel. 
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11. Kassera (Alla kategorier) 

- Lämpbarhetskriterie 

o Objektet måste visa funktionell degradering vid en viss ålder och 

angränsande delar måste överleva samma tid. 

- Effektivitetskriterie- Säkerhet 

o En säker livslängdsgräns måste reducera risken för fel för en säker 

operation. 

- Effektivitetskriterie- Operationellt 

o Åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Effektivitetskriterie- Ekonomiskt 

o En ekonomisk livsländsbegränsning måste vara kostnadseffektiv, 

kostnaden för objektet måste vara mindre än kostnaden vid ett oplanerat fel. 

 

12. Kombination (Endast säkerhets- kategorier, 1E, 4F) 

- Eftersom detta är en säkerhetsfråga och en åtgärd är nödvändig måste alla 

möjligheter bli analyserade. För att göra detta måste en granskning av åtgärderna 

som kan vara tillämpbara göras. Utifrån denna granskning måste den mest 

effektiva åtgärden väljas. 
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Steg 9 – Sammanställning av åtgärdspunkter/tillsynspunkter 

FEK: Feleffektkategori 

Steg 9 Sammanställning 

Åtgärdsnummer Typ av 

åtgärd  

Beskrivning Anmärkning FEK F-FF-FEFC 
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Fastställning av underhållsintervall 

6. Generellt 

I MSG-3 analysen ingår det även bestämmelser för fastställning av underhållsintervall, 

där man fastställer ett intervall för varje schemalagd  underhållsåtgärd. Varje 

underhållsåtgärd får ett lämpligt intervall baserat på ingenjörens bedömning och den 

data de har tillgänglig. Vid brist på specifik data gällande felet och dess egenskaper, 

bestäms intervallet för underhållsåtgärden till stor del efter den driftserfarenhet med 

liknande system/komponenter.  

Den information som behövs för att fastställa optimala intervall är normalt inte 

tillgänglig förrän efter att utrustningen är i drift. Tidigare erfarenhet med samma eller 

liknande objekt fungerar i många fall mer som riktlinjer. Svårigheten med att fastställa 

korrekta intervall för underhållsåtgärder är i huvudsak ett informationsproblem som 

ofta fortsätter genom utrustningens hela livslängd. 

En åtgärd bör inte göras oftare än vad erfarenhet eller annan data antyder, eftersom det 

är lätt hänt att åtgärderna utförs oftare än nödvändigt, detta ökar risken för 

underhållsinducerade fel och kan ha en negativ effekt på tillförlitligheten och 

ekonomin. 

7. Informationskälla 

Följande punkter bör övervägas vid fastställning av lämpligt intervall: 

 

 Tillverkarens tester och tekniska analyser 

 Tillverkarens data och/eller leverantörens rekommendationer 

 Kundkrav 

 Erhållen driftserfarenhet med liknande eller identiska komponenter och 

delsystem 

 Ingenjörens uppskattningar 

 

För att komma fram till ett bra underhållsintervall för varje åtgärd måste bedömningen 

av intervallet baseras på all relevant data som finns tillgängligt. Som en del av denna 

bedömning bör samtliga frågor bearbetas och besvaras för att fastställa det mest 

lämpliga intervallet: 

 

 Vilka driftserfarenheter finns det för vanliga/liknande objekt som kan vara 

utmärkande för ett effektivt underhållsintervall? 

 Vilka designförbättringar har lagts till som garanterar ett längre intervall mellan 

checkar?  

 Vilka underhållsintervall rekommenderas av leverantören/tillverkaren som 

baserats på testdata och felanalyser? 
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8. Parametrar för underhållsintervall 

 

Underhållsintervall fastsälls i termer av mått på exponeringen för det tillstånd som 

orsakat fel.  

De mest användbara parametrarna är: 

 

 Kalendertid 

 Miltal 

 Motorgångtid 

 Uppstarter 

 

För fastställning av underhållsintervall så måste korrekta parametrar och tillhörande 

numeriskt intervall identifieras.  

 

 Första steget är att definiera de dominerande (ledande) användbara 

parametrarna. För många system/motor åtgärder, är miltalet en dominerande 

parameter, det finns även andra åtgärder där kalendertiden och motorgångtiden 

kan vara dominerande. Intervall bör även uttryckas i termer av mer än en 

användbar parameter.  

 Andra steget är att definiera intervall i termer av den valda användbara 

parametern. 

 

 

9. Kriterier för val av underhållsintervall 

 

Utöver de allmänna riktlinjerna som ingår i [fastställning av underhållsintervall] bör 

även följande punkter övervägas: 

 

Smörjning/Servicing: 

 

 Intervallet skall baseras på tidigare konsumtionen, hur mycket 

konsumtionsmedel som använts till åtgärden, även de försämrade 

egenskaperna som uppstått. 

 Typiska omgivningar och klimatförhållanden för den typ av operation bör 

övervägas vid bedömningen av försämrade egenskaper. 

 

Operativa Checkar och Visuella Checkar: 

 

 Betrakta längden av den tänkbara exponeringstiden för ett dolt fel och de 

eventuella konsekvenserna om dolda funktionen är otillgänglig. 

 Intervall bör baseras på behovet av att minska risken för multipla fel till en 

nivå som anses vara acceptabel. 

 

Inspektions och Funktions Chekar: 

 

 Det skall finnas en tydlig förklaring på det potentiella felets tillstånd 

 Underhållsintervallet skall vara kortare än den kortaste passande intervallet 

mellan den punkt där det potentiella felet blir upptäckt och den punkt där det 

bryts ner till ett funktionsfel. 

 Det bör vara praktiskt att utföra åtgärden i intervallet 
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 Den kortaste tiden mellan upptäckning av potentielltfel och förekomsten av 

det funktionella felet bör vara lång nog för att ta till med en lämplig åtgärd för 

att undvika, ta bort eller minska konsekvenserna för feltillståndet. 

 

 

   

 

Återställning/Kassation: 

 

 Intervall bör baseras på ”identifierbar ålder” när det börjar uppstå signifikanta 

försämringar och när sannolikheten för fel ökar betydande 

 Leverantörens rekommendationer, baserade på driftserfarenhet för liknande 

delar bör övervägas 

 Många förekomster av detta fel ska ske efter denna ålder för att 

kassaktionen/återställningen ska minska risken till att fel uppstår tidigare till 

en acceptabel nivå. 

 

 

10. ”Access-Defined” Inspektions intervall 

 

Ibland blir det svårt att fullgöra en tillsyn om en komponenten/system inte tas 

bort/flyttas, därför bör en sådan tillsyn kordineras med flyttningen/borttagning i 

samband med andra ärenden av systemet/komponenten om möjligt. 

 

Om komponenten/systemet tas bort/förflyttas med ett intervall som är kortare än det 

som behövs, så kan tillsynen kordineras till samma intervall som för 

borttagningen/förflyttningen av systemet/komponenten.  

 

Men det bör även noteras att det inte alltid är lämpligt att tillämpa en ”Access-

Defined”, därför bör det finnas en minimum intervall för tillsynspunkter.   T.ex. om 

tillsynen på drivaxeln är en ”Access-Defined” intervall, om drivaxeln plockas bort vid 

en icke schemalagd händelse, kort efter den föregående tillsynen på drivaxeln, så skall 

denna tillsyn inte repeteras förens minimum tiden har passerat.  

 


