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Abstract 

 
This thesis was conducted at the group RECI at Scania in Södertälje, Sweden. It addresses 

three areas, with focus on how a new connector interface on the tail lamp installation should be 

implemented. 

 
1. How should a future cable routing to the tail lamps, using the new connector called HDSC, be 

done, without compromising on Scania´s high standards regarding safety and quality. 

2. The present solutions used for cable routing to the side marker lamps is investigated, in order to 

see if the routing can be improved in any way. 

3. The final area that is investigated in this work is if and how today´s solutions for securing the 

cable harnesses on chassis can be improved. 

The solution method, that has been used, to solve the listed problems is information gathering 

from different groups at Scania. The collected information has been analyzed and interpreted in 

collaboration with different experts from relevant groups at Scania. The result from these 

analyzes lead to the suggested solutions below: 

 
1. The recommendation for future cable routing to the tail lamps is to use enlarged frame holes for 

these installations; the reason being that this solution is the best from a safety perspective for 

the cable routing. It is also the only applicable solution that fulfills Scania´s quality standard for 

cable routing on the most produced vehicle configuration. To be able to implement the enlarged 

frame holes, on all of Scania´s truck configurations, it is recommended that further 

investigations are conducted regarding the effects of the enlarged frame holes.  

2. The cable routing to the side marker lamps is suggested to be done under the frame if there are 

no existing suitable frame holes available. This is made possible by the fact that the function of 

the side marker lamp itself is not as safety critical as the brake light function. An advantageous 

cable routing is possible with the new suggested clamping method together with the current 

cable ladder. This new clamping solution decreases the total cost of the installation compared to 

the previously intended solution. Furthermore, this also decreases the risks of wear on cables 

and frame, according to tests carried out on trucks. 

3. The current cable ladder is proposed to be kept, for cable retention on chassis. This even though 

some modifications of the current cable ladder is recommended by the responsible engineer at 

Scania and supplier of the cable ladder. These modifications are supposed to improve the 

current problem areas that exist with the current version. None of the investigated alternative 

solutions seems to be as versatile as the cable ladder is. The cable ladder for example doesn’t 

need any frame holes for attachment on the frame and it can be used for routing under the frame 

for side marker lamp installations. Suggestion for improvements on the cable ladder is to 

conduct an analysis regarding the possibilities to optimize material use of the cable ladder in the 

future, thus reducing weight and cost.       
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete genomfördes på gruppen RECI på Scania i Södertälje. Arbetet behandlar 

tre olika delområden, men fokuserar på hur ett nytt kontaktdonsgränssnitt ska kunna 

implementeras för baklyktinstallationen. Huvudfrågeställningarna för delområdena löd:    

 
1. Hur framtida kabeldragningar till baklyktinstallationen anpassade för en ny typ av kontaktdon, 

HDSC, bör göras för att bibehålla den höga standard som Scanias kabeldragningar idag innehar, 

både kvalitets- och säkerhetsmässigt.  

2. Dagens lösningar för kabeldragning till sidomarkeringsljus undersöks för att se om förbättringar 

på dessa kan göras. 

3. Hur kablaget bör hållas fast på chassi, vilka förbättringar som kan göras på dagens lösning. 

För att komma fram till lösningar på ovanstående problem har information samlats in från 

personal på olika avdelningar inom Scania. Denna information har sedan bearbetats och tolkats 

tillsammans med experter inom respektive område. Resultaten från dessa analyser har sedan 

lett fram till rekommenderade lösningsförslag för respektive problemområde. 

 

1. Den framtida kabeldragningen till baklyktinstallationen rekommenderas göras genom förstorade 

genomföringshål i ram. Detta beror på att denna lösning bäst lever upp till Scanias 

säkerhetskrav för bromsljusfunktionen. Det är även den enda lösningen som medger en 

kabeldragning som lever upp till Scanias kvalitetskrav på den mest producerade 

fordonskonfigurationen. För att implementera förstorade ramhål i framtiden så behöver mycket 

arbete läggas på att undersöka och anpassa alla Scanias lastbilskonfigurationer efter de nya 

förutsättningarna.   

2. Kablage till sidomarkeringsljus rekommenderas dras under ram, när befintliga ramhål inte finns 

tillgängliga för kablagegenomföring. Detta beror på att sidomarkeringsljusfunktionen i sig inte 

är lika säkerhetskritisk som ovan nämnda bromsljusfunktion. En annan fördel med denna 

lösning är att en fördelaktig fastsättning av kablaget på dagens redskap för kablagefasthållning 

kan införas. Denna fastsättning av kablaget minskar kostnaderna jämfört med den tidigare 

avsedda lösningen då komponenter kan tas bort från installationen. Förutom minskade 

kostnader så reduceras risken för nötning på ram och kablage med den föreslagna lösningen, 

enligt provning på testfordon. 

3. Den nuvarande kabelstegen för fasthållning av kablage på chassi rekommenderas behållas men 

vissa modifieringar på denna föreslås införas. Modifieringarna på kabelstegen är 

rekommenderade av ansvarig konstruktör och leverantör av kabelstegen. Dessa modifieringar 

ska kunna förbättra de problemområden som finns med dagens version, fastsättning och 

fasthållningen på ramfläns. Inga av de undersökta alternativa lösningarna för fasthållning av 

kablage upplevs vara lika mångsidiga lösningar som kabelstegen, då denna bland annat är 

oberoende av ramhål för fastsättning samt kan utnyttjas för dragning av kablage under ram. En 

översyn av optimeringsmöjligheterna för kabelstegens konstruktion rekommenderas också med 

avseende på om materialåtgången kan minskas på den befintliga utformningen.       
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Ordlista 

 A-order – Scanias ordinarie produktprogram. 

 Baklyktinstallation – Belysningsinstallation på fordonens bakände där bland annat bromsljus sitter 

monterade. 

 BWA (Body Work Adaptation) - Fästen som kunder kan välja som tillval. Dessa fästen används för att 

fästa påbyggnationer på fordonens chassi.  

 CE-märkning – Obligatoriskt anbringande av ett av EU antaget märke, CE-märket, på produkter som 

uppfyller grundläggande hälso-, miljö- eller säkerhetskrav i EU-direktiv.
1
 

 Chassi - Den bärande del av lastbilen på vilken påbyggnad och hytt monteras. 

 Construction segmentet – Lastbilar som används inom t.ex. gruvindustrin.   

 Dragbalksanpassning – Utrustning på lastbilar som möjliggör installation av dragkrok. 

 EFR (Exemption from Requirement) – Konstruktion som ger ett tillfälligt godkännande av avvikelse 

från specifikation.
2
 

 FMEA (Failure Mode Effect Analysis) - En analys av på vilket sätt något kan gå fel och  effekterna av 

dessa fel. 

 Gränssnitt - I tekniska sammanhang en väldefinierad och formellt beskriven kontaktyta mellan två 

system eller enheter.
3
 

 HDSC (Heavy Duty Sealed Connector) - Kontaktdonsserie från företaget Tyco. 

 Kabelstege – Komponent som används för att hålla fast kablage på insida rambalk. 

 Kontaktdon - Anordning för anslutning av elektriska utrustningar och apparater inom såväl elteknik som 

svagströmsteknik och elektronik.
4
 

 Korrugerad skyddsslang – Extra skyddsslang som dras runt kablage i vissa fall.   

 MSPP (Process Engineering) – Grupp på Scania som ansvarar för produktionsförberedning. 

 PCR (Product Change Request) – Förändringsbegäran på existerande komponent.  

 PRU (Production Unit) – Produktionsanläggning. Scania har PRU:er i Brasilien, Frankrike, 

Nederländerna och Sverige.  

 RECI (Cable Harnesses Chassis Installation) - Gruppen på Scania där examensarbetet genomfördes. 

 RTCB (Basic Chassis Development) - Grupp på Scania som ansvarar för chassiutveckling. 

 RTLL (Layout, Air and Fuel Feeding) - Grupp på Scania som ansvarar för chassimonterade 

komponenter i luft- och bränslesystemet.   

                                                 
1
 Nationalencyklopedin - CE-märkning (2012-05-28) 

2
 Scania Inline - EFR, http://wiki.inline.scania.com/wiki/EFR (2012-05-31) 

3
 Nationalencyklopedin - Gränssnitt (2012-05-28) 

4
 Nationalencyklopedin - Kontaktdon (2012-05-28) 

http://wiki.inline.scania.com/wiki/EFR
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 RTLR (Chassis Components) - Grupp på Scania som ansvarar för komponenter på de bakre delarna av 

chassi.  

 PDM (Product Data Management) - Programvara för hantering av produktrelaterad data som används i 

CAD system m.m. 

 Sidomarkeringsljus (SML) – Sidobelysning som indikerar var fordonet slutar.  

 SOP (Start of production) – Produktionsstart.  

 S-order - Specialanpassade lågvolymsbeställningar. 

 Standardisering - Systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala 

tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem.
5
  

 STC - Scania Tekniskt Centrum i Södertälje.  

 Utanpåliggande komponenter – Komponent utanför för fordonens ramar, exempelvis 

sidomarkeringsljus.  

                                                 
5
 Nationalencyklopedin - Standardisering (2012-05-28) 
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1 Inledning 

Scania är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon. Företaget är aktivt i cirka 100 

länder och har mer än 35 000 anställda.
6
 Antalet levererade fordon inom lastbilssidan från 

Scania uppgick år 2010 till ca 57 000 lastbilar.
7
  

 

Detta examensarbete behandlar tre olika delområden: Kabeldragning till baklyktinstallation och 

sidomarkeringsljus samt kablagefasthållning på insida rambalk.  

 

På alla lastbilar monteras det baklyktor (se Figur 1). De kontaktdon som används till att koppla 

in dessa baklyktor till fordonets elsystem kommer i framtiden att bytas ut.  

 

 
Figur 1: Baklyktor (markerade med pilar) som i framtiden kommer att anpassas för HDSC kontaktdon.8 

Det nya kontaktdonet, HDSC, är av en helt annan form än den tidigare varianten som har 

använts, DIN, från leverantören TYCO (se Figur 2). Anledningen till att HDSC kontaktdon ska 

införas är att de är av högre kvalité än den tidigare använda varianten. De möjliggör också 

kostnadsbesparingar om de införs till en rad olika systemfunktioner på Scanias 

fordonsmodeller. 

   

 
Figur 2:DIN kontaktdon, befintliga varianten (t.v. i bilderna) och HDSC kontaktdon, nya varianten (t.h. i bilderna, gul 

överdel). 

Därför behöver en utredning göras, där framtida lösningar ska undersökas angående hur HDSC 

kontaktdon ska kunna implementeras på Scanias lastbilar i framtiden. Detta arbete ska fokusera 

på införande av HDSC till, i första hand, baklyktinstallationen. Under arbetet ska de olika 

problem som uppstår när nya kontaktdon av större storlek än de tidigare använda utredas. 

 

                                                 
6
 Information om Scania koncernen - http://www.scania.se/om-scania/scaniakoncernen/ (2012-03-27) 

7
 Information om Scania koncernen - http://www.scania.com/scania-group/scania-in-brief/key-figures/ (2012-03-

27) 
8
 Foto: Peggy Bergman – Scania (2007)  

http://www.scania.se/om-scania/scaniakoncernen/
http://www.scania.com/scania-group/scania-in-brief/key-figures/
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Dessutom kommer även eventuella förbättringsområden hos kabeldragningen till fordonens 

sidomarkeringsljus (se Figur 3) att undersökas, samt hur kablage hålls på plats på insida 

rambalk, det vill säga vilka typer av fästanordningar som kan användas till kablaget (se Figur 

4). De två sistnämnda punkterna är dock av lägre prioriteringsordning än vad 

implementeringen av HDSC kontaktdon till baklyktinstallationen är, då detta utgör 

huvudobjektivet i examensarbetet. 

 

 
Figur 3: Scania brandbil med tända sidomarkeringsljus (inringade).9 

 
Figur 4: Kablage som hålls på plats med hjälp av en så kallad kabelstege, indikerad med röd pil (t.v.) samt kabelstege i 

profil (t.h.). 

  

                                                 
9
 Sidomarkeringsljus på brandbil - http://fire-engine-photos.com.s3.amazonaws.com/2824.jpg (2012-03-27) 

http://fire-engine-photos.com.s3.amazonaws.com/2824.jpg
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1.1 RECI – Cable Harness Chassis Installation 

 

 

Figur 5: Kablage monterat på främre del av chassi.10 

Examensarbetet genomfördes på en av Scanias utvecklingsavdelningar, RECI.  

RECI:s uppgifter består av att utforma förläggningen av kablaget på Scanias lastbilars chassi 

och växellåda. Detta inkluderar även skapandet av monteringsinstruktioner för produktion samt 

om tejpmarkeringar, gummibussningar och andra liknande kablagekomponenter ska användas.  

                                                 
10

 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=131982&docname=ho

me (2012-05-02) 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=131982&docname=home
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=131982&docname=home
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2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta fram förslag på ett så standardiserat sätt som möjligt att dra 

kablaget till baklyktinstallation med hjälp av den nya kontaktdonsvarianten, HDSC. 

Standardiseringen ska innefatta så stor del av Scanias lastbilsmodellutbud som möjligt.  

 

Eftersom Scanias modellutbud är mycket stort har avgränsningar blivit nödvändiga, dessa har 

baserats på produktionsstatistik från år 2011. Från denna statistik har de mest producerade 

varianterna valts ut för vidare undersökningar i första hand, se avsnitt 5 Projektavgränsningar 

för vidare information om de utvalda varianterna. 

 

Det andra syftet med projektet är att se över möjligheterna att förbättra och standardisera 

kabeldragning till fordonens sidomarkeringsljus jämfört med de lösningar som används idag. 

 

Det tredje syftet är att se över möjliga förbättringsområden för kablagefasthållningen på 

fordonen. Om den så kallade kabelstegen kan förbättras eller möjligtvis ersättas med en annan 

lösning.   

 

En projektrapport ska dokumentera alla ovanstående lösningsförslag. Detta material ska RECI 

få tillgång till vid examensarbetets slut. 

  

Mål med examensarbetet: 

 

 Ta fram lösningsförlag för framtida kabeldragning till baklyktinstallationen med hjälp av 

HDSC kontaktdon. 

 Ta fram förbättringsförslag för kabeldragningen till sidomarkeringsljus. 

 Se om förbättringar kan göras på sättet att hålla fast kablaget på lastbilschassiet, jämfört 

med den så kallade kabelstegen som används i dag.  

 Redogör för lösningsförslagen i lämpligt format - skriven rapport. 
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3 Projektdirektiv 

Examensarbetets omfattning är 30 hp, vilket innebär 800 mantimmar totalt under arbetet. 

Projektet kommer att bedrivas på helfart, 8 timmar per dag på Scania Tekniskt Centrum (STC) 

i Södertälje. Tidsperioden som projektet bedrivs under är från och med 16 januari 2012 till och 

med slutredovisningen den 15 juni 2012, eller tills dess att examensarbetet godkänns av 

examinator. 

 
1. Arbetet ska fokusera på att hitta möjliga framtida metoder för att dra kablage från insida 

rambalk på chassi till baklyktinstallationen med krav på att lyktan har HDSC anslutning.  

2. Även kabeldragning till fordonens sidomarkeringsljus ska ses över under arbetet för att se om 

eventuella förbättringar på dagens lösningar kan göras. Stycket om sidomarkeringsljus i arbetet 

är dock av lägre prioritet än ovan nämnda baklyktinstallation.  

3. Se över dagens kablagehållare - Kabelstegen, finns det andra alternativ som är bättre lösningar 

på problemet eller kan dagens kabelstege förbättras. Komma med förslag på eventuella 

förbättringsområden jämfört med den lösning som används i dag. Stycket om kablagehållare i 

arbetet är av lägre prioritet än ovan nämnda baklyktinstallation och 

sidomarkeringsljusinstallation. 

I samråd med ansvariga avdelningar för påverkande (rambalkar och komponenter på dessa – 

RTCB, RTLR och RTLL med flera) och påverkade komponenter (lyftverktyg i produktion med 

mera) samt arbetets handledare ska lösningsförslag som kan komma att införas på Scanias 

modeller i framtiden tas fram. 

 

Arbetet ska fokusera på Scanias ordinarie produktprogram, det vill säga Scanias A-orders (se 

6.7 Ordertyper). 

        

Resultatet av arbetet ska redogöras och överlämnas till Scania vid examensarbetets slut. 

Arbetet är delvis konfidentiell och får ej offentliggöras i sin helhet vid redovisning eller efter 

arbetets slut utan Scanias godkännande. 
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4 Problemformulering 

Denna rapport behandlar tre problem. Under avsnitt 4.1 - 4.3 kommer respektive problems 

problemformulering att tas upp. 

 

För utförliggare problemställningar se kravspecifikation Bilaga 1. 

4.1 Problem 1 - Kabeldragning till baklyktinstallation 

Det första problemet som ska lösas är att hitta en lösning för kabeldragningen som gör att de 

nya kontaktdonen, åttapoliga HDSC, kan implementeras och användas på Scanias modeller (se 

avsnitt 5 Projektavgränsningar för utvalda Scania modeller).  

 

Kabeldragningen ska ta kontakten från insida rambalk till baklyktinstallationen och bibehålla 

Scanias kvalitets- och säkerhetsnivå på installationen.   

4.2 Problem 2 - Kabeldragning till sidomarkeringsljus   

Det andra problemet som ska behandlas under examensarbetet handlar om kabeldragningen ut 

till fordonens sidomarkeringsljus. Kabeldragningen ska ta kontakten från insida rambalk till 

sidomarkeringsljus samtidigt som installationen inte får sänka kvalitetsnivån på denna typ av 

installation. Ett eventuellt framtida kontaktdonsbyte, till tvåpoliga HDSC, hos 

sidomarkeringsljusen ska tas hänsyn till för att framtidssäkra lösningen.      

4.3 Problem 3 - Fasthållning av kablage 

Det tredje området som ska undersökas under arbetets gång är hur kablaget ska hållas på plats 

på insida rambalk. Potentiella alternativa lösningar ska undersökas för att se om det finns bättre 

alternativ för att hålla kablage på plats på insidan av rambalk än den nuvarande lösningen. 

Alternativt hur den nuvarande lösningen skulle kunna förbättras.    
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5 Projektavgränsningar 

 Projektet begränsas i första hand av resurstiden som är 800 mantimmar. Dessa timmar skall 

fördelas under tidsperioden 16 januari 2012 till och med 15 juni 2012.  

 Delmoment under arbetet är att undersöka hur en framtida kabeldragning mellan insida rambalk 

och baklykta (första prioritet) samt sidomarkeringsljus (andra prioritet) kan dras på ett sätt som 

uppfyller Scanias krav på framtids- och kvalitetssäkring. Utifrån denna undersökning ska sedan 

lösningskoncept presenteras i form av en skriven rapport.  

o Lösningsförslag ska basera sig på nyttjande av den åttapoliga varianten av HDSC 

kontaktdonen med tillhörande skyddskåpa för kablaget, i fallet för 

baklyktinstallationen. 

o I fallet för sidomarkeringsljusen ska den tvåpoliga versionen av HDSC kontaktdonen 

tas hänsyn till då denna kan komma att införas i framtiden. Skyddskåpa ska även i detta 

fall användas. 

 Den slutgiltiga konstruktionslösningen för själva infästningen av de nya HDSC kontakterna på 

lampbakstycket i fallet för både baklyktan och sidomarkeringsljusen är inte slutgiltigt bestämd. 

Detta leder till att arbetet måste ta hänsyn till den mest utrymmeskrävande skyddskåpan som 

finns till HDSC kontakterna. Det finns två olika typer av skyddskåpor tillgängliga, en vinklad 

och en rak. Där den vinklade är den som måste tas hänsyn till under arbetets gång.   

Figur 6 till Figur 9 illustrerar tvåpoliga och åttapoliga HDSC kontakter med monterad vinklad 

skyddskåpa.  

 
Figur 6: T.v. tvåpolig version av HDSC med vinklad skyddskåpa. T.h. åttapoliga versionen av HDSC med vinklad 

kåpa. 
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Figur 7: T.v. tvåpoliga versionen av HDSC och t.h. åttapoliga versionen av HDSC i annan vinkel. 

  
Figur 8: Storleksjämförelse mellan tvåpoliga (t.v.) och åttapoliga (t.h.) HDSC. 

 
Figur 9: Storleksjämförelse mellan tvåpoliga (t.v.) och åttapoliga (t.h.) HDSC. 
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Modellvarianterna som har valts ut för undersökning i första hand under projektet, baseras på 

Scanias produktionsstatistik för år 2011 (se Bilaga 2 för utförligare listning av varianterna).  
 

Dragbilar 
 

1. 4X2 - Luftfjädring bak - Axelavstånd 3550 och 3700mm. 

2. 4X2 - Bladfjädring bak - Axelavstånd 3550mm. 

3. 6X4 - Bladfjädring bak - Axelavstånd 3100 och 3500mm. 

4. 6X2 - Luftfjädring bak - Axelavstånd 3500mm 

5. 6X4 - Luftfjädring bak - Axelavstånd 3500mm. 

Lastbilar  
 

1. 6X4 - Bladfjädring bak - Utan dragbalksanpassning - Axelavstånd 3300 och 4100mm.   

2. 8X4 - Bladfjädring bak - Utan dragbalksanpassning - Axelavstånd 4100 och 4700mm. 

3. 4X2 - Bladfjädring bak - Utan dragbalksanpassning - Axelavstånd 4700mm. 

4. 6X4 - Bladfjädring bak - Med dragbalkanpassning - Axelavstånd 3300mm. 

5. 8X4 - Bladfjädring bak - Med dragbalksanpassning - Axelavstånd 4300 och 4700mm. 

6. 6X2*4 – Luftfjädring bak – Med dragbalksanpassning - Axelavstånd 4700mm. 

7. 6X2*4 - Luftfjädring bak - Utan dragbalksanpassning - Axelavstånd 4700mm. 

Se avsnitt 6.3 Hjulkonfigurationer fram till 6.6 Fjädring för beskrivningar av skillnaderna 

mellan de olika modellvarianterna. 

   

 Tredjehandsprioritet under arbetet handlar om att undersöka möjliga ersättare till Scanias 

kabelstege som används för att hålla kablaget på plats på rambalkens insida. Denna del av 

arbetet begränsas till att undersöka konkurrenternas lösningar för att hålla kablaget på plats på 

insida rambalk, för att se om det finns andra mer fördelaktiga lösningar som Scania skulle 

kunna använda sig av i framtiden. Underleverantörers produktsortiment ska även ses över, för 

att undersöka om lämpliga ersättare kan finnas. Resultatet av undersökningarna ska 

dokumenteras i en skriven rapport. 

 Om tid finns i slutet av projektet, möjliggör detta för att information kan sammanställas som 

avser att ligga till grund för framtida FMEA arbete hos Scania och RECI. Denna information 

skulle behandla vilka systemfunktioner som skulle kunna vara möjliga att förlägga i områden i 

närheten av olika fjädringsinstallationer, mellan bladfjäder och ram.  
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6 Företagsintroduktion 

Följande kapitel kommer att ta upp en kortare beskrivning av Scania och företagets 

övergripande arbetsmetoder. Kapitlet kommer även ta upp bakgrundsinformation om bland 

annat olika chassianpassningar, fjädringstyper och andra faktorer som påverkar 

examensarbetet.   

6.1 Scania i korthet 

Scania CV AB är ett företag med huvudkontor i Södertälje, Sverige. Företagets levererar tunga 

lastbilar, bussar, motorer samt tjänster. Dessa ska leverera den bästa driftsekonomin och 

därmed göra Scania till det ledande företaget inom sin bransch. Scania grundades år 1891, då 

under namnet VABIS (Vagnfabriksaktiebolaget). På den tiden tillverkade man järnvägsvagnar, 

1902 tillverkade man sin första lastbil.
11

 

 

 
Figur 10: Scanias första lastbil från 1902.12 

Scania är i dag verksamt i ett hundratal olika länder och har cirka 35 500 anställda, varav 

omkring 15 000 personer jobbar med försäljning och service i dotterföretagen runt om i 

världen. Ungefär 12 300 personer arbetar vid företagets olika produktionsenheter som finns i 

sju länder samt leveranscentra på sex stycken tillväxtmarknader. Scanias forskning och 

utveckling är samlad i Södertälje och där arbetar cirka 3000 personer. I Södertälje jobbar även 

huvuddelen av företagets administrativa personal på ungefär 5300 personer.  

 

Scanias kärnvärden är – Kunden i första hand, respekt för individen och kvalitet. Dessa 

kärnvärden ska ligga till grund för företagets kultur, ledarskap och affärsframgångar. 

 

Scania begränsar antalet huvudkomponenter i sina fordon och motorer genom att använda sig 

av ett modulbaserat produktsystem. Detta möjliggör att kostnader för utveckling, produktion 

samt även reservdelshantering kan hållas nere.
13

    
 

6.2 Scanias Produktutvecklingsprocess 

6.2.1 Research and Development Factory 

Scania brukar illustrera sin utvecklingsstrategi genom det så kallade ”Scaniahuset” eller 

Research and Development Factory (se Figur 11). 

                                                 
11

 Information om Scania koncernen - http://se.scania.com/scania-group/history-of-scania/ (2012-03-30) 
12

 Information om Scania koncernen - http://se.scania.com/scania-group/history-of-scania/1900/ (2012-03-30) 
13

 Information om Scania koncernen - http://se.scania.com/scania-group/scania-in-brief/ (2012-03-30) 

http://se.scania.com/scania-group/core-values/
http://se.scania.com/scania-group/history-of-scania/
http://se.scania.com/scania-group/history-of-scania/1900/
http://se.scania.com/scania-group/scania-in-brief/
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Figur 11: Scania Research and Development Factory (Scaniahuset).14 

Scaniahuset illustrerar de byggstenar som binder samman verksamheten. Grunden i detta 

handlar om att sätta kunden först, respektera individen och att eliminera slöseri. Andra viktiga 

faktorer i denna strategi är exempelvis standardiserade metoder och modularisering. Taket på 

Scaniahuset består av ständiga förbättringar. 

6.2.2 Scanias produktutvecklingsprocesser 

Scanias produktutveckling illustreras vanligtvis med hjälp av pilar. 

Produktutvecklingsprocessen delas upp i tre underkategorier (se Figur 12): Gul pil, Grön pil 

och Röd pil. 

 

 
Figur 12: Illustration av Scanias produktutvecklingsprocess.15 

 Gul pil är projekt som bedrivs inom förutveckling. Innefattar arbeten som utreder teknik som 

kan komma att införas i framtiden, teknik som inte är mogen att införa i dagsläget. När arbete 

inom Gul pil har genomförts och tekniken är mogen att införa på Scanias produkter fattas beslut 

om projekt inom Grön pil ska startas upp. 

                                                 
14

 Scanias produktutvecklingsprocess - http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-

R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf (2012-03-30) 
15

 Scanias produktutvecklingsprocess - http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-

R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf (2012-03-30) 

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
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 Grön pil är projekt innefattar majoriteten av allt utvecklingsarbete som bedrivs på Scania. Nya 

produkter och förändringar som ska införas på Scania introduceras med ett grönpilsarbete.     

 Rödpilsprojekt är arbete som rör produktuppföljning. Oftast mindre projekt som kan röra 

avvikelser på slutprodukten som gör att justeringar måste göras på den färdiga produkten. 

Exempelvis problem som har kommit in från eftermarknadssidan kan leda till ett 

rödpilsprojekt.
16

    

6.2.3 CEPPSS 

CEPPSS står för Continuous Evolution of Properties Planned in Small Steps. Denna princip 

handlar om att produktutvecklingen ska utföras i mindre steg. Dessa mindre steg ska leda till 

balanserade kontinuerliga förbättringar. CEPPSS kräver att utvecklingen genomförs på 

produkter som är modulariserade. Många andra företag inom exempelvis fordonsindustrin har 

tidigare använt sig av mera traditionell plattformsutveckling av sina produkter. Fördelarna, 

enligt Scania, med CEPPSS principen är bland annat en kortare time-to-market, minskade 

risker, högre kvalité samt att det blir effektivare att utbilda medarbetare inom servicenätverket.  

 

 
Figur 13: Illustration av utvecklingsstegen i en plattformsutveckling respektive CEPPSS. 

 

CEPPSS principen grundas på: 

 
 Egenskapsdrivna produktförändringar  

 Beprövade lösningar  

 Oberoende prestandasteg 

Principen handlar alltså om att försöka undvika allt för stora produktförändringar på en och 

samma gång, för att undvika de risker som nya, större produktlanseringar kan innebära.
 17

   

  

                                                 
16

 Product Development Process Standard STD4303en - issue 2, Scania, 2011 
17

 Scanias produktutvecklingsprocess - http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-

R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf (2012-03-30) 

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
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6.2.4 Scanias modulsystem 

Scanias modulsystem baseras på tre grundprinciper. 

 

 Standardiserade gränssnitt 

o Gränssnitt ska standardiseras och behållas över tiden för att minimera riskerna med förlorad 

kompabilitet mellan olika gränssnitt på fordonen.  

 

o Alla gränssnitt kan självklart förändras om behov av detta finns men flera gränssnitt får ej 

förändras samtidigt. Måste ett gränssnitt ändras så ska det ske ett i taget och på ett strukturerat 

vis, alltså enligt CEPPSS principen.  

 

 Väl avvägda prestandasteg 

o Arbeta med väl avvägda och anpassade prestandasteg som kan hantera framtida krav från 

kunder. 

 

 Lika behov – identisk lösning 

o För att kunna hålla nere antalet artiklar på Scanias produkter men samtidigt kunna leva upp till 

kundernas krav så krävs det en övergripande helhetssyn. Denna helhetssyn ska utgå från en 

marknadsförståelse som har kundperspektivet i åtanke och som sedan kan omvandla dessa 

kundkrav till konstruktionskrav. 
18

    

Ovanstående principer har legat till grund för framtagandet av Scanias så kallade ”bygglåda” 

(se Figur 14). Genom att använda sig av dessa modulariserade komponenter så kan Scania dela 

upp utvecklingen av nya prestandasteg. Detta gör bland annat att man snabbare kan tillgodose 

önskemål från kunderna om nya prestandasteg samtidigt som man kan säkra en hög kvalité på 

slutprodukten.
19

      

 

                                                 
18

 Scania & Samarbetande Konsulter AB, Scania, 2003 
19

 Scanias produktutvecklingsprocess - http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-

R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf (2012-03-30) 

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
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Figur 14: Illustration av delar av Scanias modulsystem (även kallad ”bygglådan”) och komponenterna i denna.20 

 

Kunden får möjlighet att utifrån dessa modulariserade komponenter sätta ihop sitt eget fordon 

och anpassa detta utifrån sina specifika krav. Ett åkeri kan till exempel välja en 

hjulkonfiguration tillsammans med en specifik hyttyp, motorstorlek, växellådstyp, ramtyp och 

så vidare.     

 

För ytterligare illustration av kombinationsmöjligheterna hos Scanias modulsystem se Bilaga 

10.   

                                                 
20

 http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf (2012-03-30) 

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl359325-R&D%20Factory%20svensk%20110225.pdf
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6.3 Hjulkonfigurationer 

Scanias lastbilar använder sig av ett antal olika så kallade hjulkonfigurationer. I nedanstående 

stycke kommer exempel på hjulkonfigurationer att beskrivas. För illustrationer av alla de 

tillgängliga hjulkonfigurationerna se Bilaga 8.  

 

Hjulkonfigurationen benämns enligt följande metod, exempelvis 4x2: 4 anger antalet bärande 

hjul, 2 anger antalet drivande hjul. Framaxel(-axlarna) är alltid styrande. När ”/ ” finns med i 

benämningen säger det att lastbilen har en styrande stödaxel framför den första drivande axeln. 

När ”*” finns med i benämningen anger det att lastbilen har styrande stödaxel bakom den sista 

drivande axeln. Symbol för stödaxelplacerings följs alltid av antalet styrande hjul.  

 

Exempel: 6x2*4: Detta fordon har sex bärande hjul varav två av dessa är drivande. Fyra hjul är 

styrande, två av dessa sitter bakom den sista drivna axeln (se Figur 15).  

 

 
Figur 15: Illustration av 6x2*4 hjulkonfiguration. Främre och bakre hjulaxel är styrda, mittersta hjulaxel är drivande. 

6.4 Axelavstånd 

Axelavstånden på fordonen är också en viktig faktor. Axelavståndet benämns ofta med 

förkortningen AD. Detta avstånd mäts från den första framaxeln till den första drivna bakaxeln 

(se Figur 16). Scania använder sig i dagsläget av 29 stycken olika axelavstånd och de ligger i 

intervallet 2900 till 6500mm.
21

  

 
Figur 16: Illustration av hur axelavståndet mäts.22 

                                                 
21

 http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf (2012-05-02) 
22

 http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf (2012-05-02) 

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf
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6.5 Chassianpassning 

En annan viktig indelning som görs av Scanias fordon är grupperingen av Articulated (A) och 

Basic (B) eller på svenska Dragbil (A) eller Lastbil (B).  

 

En dragbil är anpassad för att dra en trailer. För att kunna göra detta så utrustas dragbilarna 

med en så kallad vändskiva (se Figur 17). En lastbil är konstruerad för att en så kallad 

påbyggnad ska monteras på dess chassi efter att fordonet har lämnat någon av Scanias 

produktionslinor. Exempel på dessa påbyggnationer är ett fastmonterat skåp eller en container 

(se Figur 18). Därför förses lastbilarna med BWA (Body Work Adaptation) fästen som dessa 

påbyggnationer sätts fast i (se Figur 19).  

 

 
Figur 17: Scania med dragbilsanpassning (A), vändskiva indikerad med pil.23 

 

 
Figur 18: Scania med lastbilsanpassning (B).24 

 

 
Figur 19: Illustration av de olika BWA fästen som Scania använder sig av.25 

 

                                                 
23

 http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf (2012-05-02) 
24

 http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf (2012-05-02) 
25

 STDV nr: 2030134 (2012-05-02) 

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf
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6.6 Fjädring 

Scanias fordon kan också utrustas med olika typer av fjädring, bladfjädring och luftfjädring. 

Dessa olika typer av fjädringsinstallationer tar upp olika mycket utrymme på fordonen och 

påverkar därför bland annat kabeldragningen på olika sätt.   

 

 
Figur 20: Exempel på fordonskonfiguration där en luftfjädringsinstallation på de bakre delarna av chassi tar upp 

mycket stor plats. 

De olika kombinationerna som finns att välja på är: 

  

 A – Bladfjädring fram och luftfjädring bak. 

 B – Luftfjädring fram och bak. 

 Z – Bladfjädring fram och bak.  

4x2 fordonen som utrustas med luftfjädring bak (A och B) kan också fås i två olika utföranden, 

antingen med två eller fyra luftbälgar. Där två luftbälgar är det mest populära utförandet. Dessa 

installationer påverkar också det tillgängliga utrymmet på chassi olika. 

 
Figur 21: Illustration av en luftfjädringsinstallation, pilen indikerar luftbälgen.26 

 
Figur 22: Mercedes Benz utrustad med fyrbälgsluftfjädring, pilarna indikerar luftbälgarna. 

                                                 
26

 Scania Multi – Suspension (2012-05-02) 
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Figur 23: Illustration av en typ av bladfjädringsinstallation (inringat).27 

 
Figur 24: Scania utrustad med bladfjädring, indikerade med pilar. 

6.7 Ordertyper 

Scania använder sig av olika ordertyper för sina kunder och deras beställningar. A-order 

innebär Scanias ordinarie produktprogram.
28

 Det är dessa fordon som arbetet fokuserar på i 

första hand. 

 

Det finns också S-order, specialorder, som är special anpassningar (lågvolymsbeställningar) 

efter specifika kunders önskemål.
29

 Arbetet kommer inte att fokusera på dessa fordon. 

6.8 Utrustningens påverkan på kabeldragningen 

Valmöjligheterna som Scanias kunder har vad det gäller att kunna kombinera olika utrustning 

med varandra får stora konsekvenser för kabeldragningen.  

Exempelvis ställer valet av fjädringstyp bak helt olika krav på kabelförläggningen till 

baklyktinstallationen (se avsnitt 8.5 Säkerhetsanalys för kabeldragningen). Tillsammans med 

val av hjulkonfiguration och en rad andra olika komponenter så skapas det en stor mängd olika 

möjliga kombinationer. Alla dessa möjliga kombinationer måste ett arbete med att 

standardisera kabeldragningar ta hänsyn till. 

 

För övergripande översikt för de möjliga fordonskonfigurationerna med avseende på 

hjulkonfiguration, chassianpassning samt axelavstånd se Bilaga 9.   

                                                 
27

 Scania Multi – Suspension (2012-05-02) 
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7 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

I detta kapitel kommer de övergripande arbetsverktyg och metoder som är tillämpbara under 

projektet att tas upp. 

7.1 Planering 

För att strukturera upp och planera ett projektarbete så bör exempelvis ett Gantt-schema 

användas. I detta schema skall alla projektets delarbetsmoment dokumenteras och planeras. 

Den stora fördelen med att använda sig av ett Gantt-schema under ett projektarbete är att det 

ger en bra bild av hur arbetet fortskrider och vad som skall göras härnäst. Nackdelen kan vara 

att det krävs erfarenhet för att göra någorlunda korrekta uppskattningar av exempelvis 

tidsåtgång för projektets olika delarbeten. Schemat i sig är en grafisk illustration av projektets 

olika delarbeten och hur lång tid dessa är planerade att ta. Schemat skall kontinuerligt 

uppdateras med hur lång tid de olika arbetena verkligen har tagit. Detta måste göras för att få 

en aktualiserad uppfattning om var eventuella extra resurser skall sättas in för att projektet skall 

kunnas färdigställas inom de tidsramar som sattes upp vid projektets början.  

 

Ett Gantt-schema bör innehålla: 

 
• Start‐ och slutdatum för projektet. 

• Projektets olika delarbeten. 

• Hur lång tid de olika delprojekten skall ta. 

• När delprojekten skall påbörjas och avslutas.
30

 

 
Figur 25: Exempel på Gantt-schema. 

  

                                                 
30

 Ulrich, K. T. mfl. (2008) s.337 
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7.2 Stage-gate system 

För att effektivare kunna styra och rikta in produktutvecklingsprocesser använder sig många 

företag av någon slags Stage-gate modell. Företag som implementerat Stage-gate verktyget i 

sin verksamt har visat på förbättringar vad det gäller exempelvis utvecklingstid, antalet gjorda 

misstag och efterföljande merarbete.  

 

 
Figur 26: Exempel på Stage gate modell.31 

Grundprincipen för en Stage-gate modell är att den innehåller en Gate följt av en Stage följt av 

ännu en Gate och så vidare.  

Vid kontrollstationerna (Gate) så fattas beslut om hur arbete ska fortlöpa. Vanligtvis är besluten 

av typen: Fortsätt, Stoppa, Skrinlägga eller utvärdera fattat beslut vid tidigare grind. 

Vid kontrollstationerna ska också handlingsplanen för det kommande arbetssteget godkännas.  

 

Detta ställer stora krav på beslutsfattarna vid kontrollstationerna eftersom mycket ansvar läggs 

på dessa.
32

 

7.3 Kravspecifikation 

En välgjord kravspecifikation är en viktig grund för ett lyckat resultat under en 

produktutvecklingsprocess. En väl genomarbetad kravspecifikation förenklar arbetet för 

produktutvecklarna därför att den då listar alla krav som slutresultatet måste nå upp till. 

Därför är det mycket viktigt att uppdragsgivare och utvecklare har en god kommunikation och 

lägger ner stor möda på att ta fram en kravspecifikation i ett tidigt skede av 

utvecklingsprocessen. Gör man detta så har utvecklarna en stabil grund att bygga sitt fortsatta 

arbete på. Vid eventuella oklarheter om en viss lösning får tillämpas under arbetes gång så skall 

det finnas ett dokument att vända sig till som kan klargör dessa frågetecken.
33

 

7.4 Intervjuer 

Informationsinhämtning från personer inom ett företag kan ske genom intervjuer. Eftersom 

intervjuer i många fall kan vara tidskrävande krävs noggrannhet i urvalet av intervjupersoner. 

Intervjuer ställer också krav på personen som intervjuar, då denna bör vara väl förberedd med 

                                                 
31

http://www.carlosmello.unifei.edu.br/Disciplinas/Mestrado/PQM-

21/Textos%20para%20leitura/Texto_1_stage-gate_Cooper_1990.pdf (2012-05-08) 
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frågor och annat viktigt material.  En fördel med intervjuer som informationsinhämtningsmetod 

är att de ofta också kan fylla ett explorativt syfte.
34

 

7.5 Produktionsstudie 

För att få en uppfattning om hur komponenter används och monteras på produktionslinan så 

bör observationer genomföras på denna, detta för att få en djupare förståelse för processen och 

hur den fungerar i praktiken. Faran som kan uppstå under dessa observationer är att iakttagaren 

med sin närvaro kan påverka processen.
35

    

7.6 Konkurrentanalys 

Genom att regelbundet studera konkurrenter och deras lösningar kan en uppfattning om hur 

marknaden och aktörerna på denna utvecklas över tiden. Det är därför en fördel om denna typ 

av analyser genomförs ofta så att exempelvis ingenjörer håller sina kunskaper om 

marknadsutvecklingen uppdaterade.
36

  

 

Dessa kunskaper kan hjälpa till att göra ett företag och dess produkter mera konkurrenskraftiga.  

7.7 Konceptgenerering 

Under konceptgenereringsfasen är det vanligt att använda sig av verktyg som till exempel 

Brainstorming. Dessa verktyg handlar i grund och botten om att på ett ohämmat sätt få fram en 

stor mängd lösningsidéer på det aktuella problemet. Under denna Brainstorming så är det 

mycket viktigt att bortse från hur ”bra och dåliga” idéerna är, kvantitet och inte kvalité är 

viktigt i denna fas. 

 
Viktiga punkter att tänka på under en Brainstorming: 
 

 Spontanitet uppmuntras. Utgångspunkten är att alla idéer är bra idéer. En idé som inte 

verkar bra kan utvecklas till en lysande idé. 

 Kvantiteten av idéer är viktig, då det ofta genererar kvalitet. 

 Alla deltagare utvecklar och förbättrar varandras idéer. 

 Inte kritisera idéerna i detta läge. 

 Genomför brainstormingen i en annorlunda miljö.
37

 

  

                                                 
34

 Ejvegård, R. (2007) s.49 
35

 Ejvegård, R. (2007) s.69 
36

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Konkurrentanalys (2012-05-14) 
37

 Österlin, K. (2007) s.51 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konkurrentanalys


31(130) 

7.8 Konceptval 

Konceptval är en process som utvärderar de koncept som har tagits fram under den tidigare 

konceptgenereringen. Koncepten bedöms och rankas efter hur bra de uppfyller de uppställda 

kraven. Det finns en rad olika metoder att använda sig av för detta, exempel som tas upp av 

Ulrich och Eppinger är:
 38

 

 

 Externt beslut – Exempelvis en kund (utomstående person) väljer ut koncept. 

 Personlig smak – Medlem(ar) i utvecklingsteamet väljer ut koncept baserat på personligt tycke. 

 Intuition – Konceptval grundas på instinkt. 

 Röstning – Varje deltagare i utvecklingsteamet får lägga sin röst på det lämpligaste konceptet 

enligt dem. 

 Prototyptestning – Prototyper tas fram för de tänkta koncepten och utvärderas efter den 

information som fås fram från prototyperna och testningen av dessa. 

 Beslutsmatris – Koncepten viktas mot varandra utifrån de förbestämda kriterierna i en 

beslutsmatris. 

7.9 Prototypframtagning - Provmontering 

En prototyp är en fysisk modell som används för att kunna redogöra för funktion, konstruktion 

eller utseende hos en ej färdigställd produkt. Beroende på vad som vill redogöras varierar 

prototyperna i skala, noggrannhet och material. Oftast används prototyper för att kommunicera 

med andra på ett tydligare sätt än på papper eller digitalt. Den fysiska modellen kan man ta i 

och på så sätt få mer intryck och utveckla nya idéer kring.
39

 

 

För att säkerställa att exempelvis kabeldragningar och tillhörande komponenter till dessa är 

monteringsvänliga och korrekta så är provmontering en beprövad metod på Scania.  

7.10 Översikt lösningsprocess 

 
                                                 
38
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8 Tillämpad lösningsmetodik 

I följande kapitel kommer de arbetsredskap och tillvägagångssätt som användes under 

examensarbetet att beskrivas. 

8.1 Introduktion på Scania 

8.1.1 Kablagekunskap 

För att kunna sätta sig in och förstå problematiken som skulle komma att stötas på under 

examensarbetstiden så krävdes det viss grundkunskap inom kablagedragning på tyngre fordon 

och terminologin inom denna. Därför hölls teorigenomgångar och visningar på bland annat 

Scaniafordon som fanns tillgängliga på STC under framförallt den första tiden av 

examensarbetet. Dessa genomgångar hölls av personal från RECI.   

8.1.2 Intervjuer nyckelpersoner på Scania 

Examensarbetet har krävt kontakt med en rad av Scanias olika avdelningar inom framförallt 

utvecklings- och produktionssidan men även inköp och underleverantörer. Därför lades det 

mycket tid under de inledande perioderna av examensarbetet på att ta kontakt med lämpliga 

kontaktpersoner på relevanta grupper och intervjua dessa. Detta gjordes för att förklara 

problematiken och sätta in dessa personer i problemen som ska lösas under examensarbetet och 

samtidigt få tillgång till viktig information som dessa personer kunde bidra med. Detta 

kontaktnät och informationen från nyckelpersonerna visade sig vara oumbärligt för det fortsatta 

arbetet.    

8.2 Planering 

Examensarbetet inleddes med att en grovplanering lades upp för att få en klarare bild över 

tidsramen för projektet. En mer detaljerad planering kunde allteftersom tas fram i och med att 

de olika delarna som behövde genomföras under examensarbetet blev tydligare. Verktyget som 

användes för denna planering var ett Gantt-schema. I detta användes milstolpar för att indikera 

när viktiga delmål för examensarbetet måste vara avklarade.  

8.2.1 Gantt-schema  

Efter att den inledande introduktionen på Scania var avklarad under den första projektveckan 

och en överblick över problemen som skulle lösas hade erhållits kunde ett Gantt-schema börja 

sättas ihop. Se Bilaga 3 för Gantt-schema. Arbetet fördelades över cirka 20 veckor (16 januari 

– 15 juni). Arbetet genomfördes på helfart, 40 timmar per vecka. Totala projekttiden var alltså 

planerad till 800 timmar.  

 

Eftersom arbetet är beroende av information från många andra personer på Scania, har det visat 

sig svårt att kunna gå in på en allt för detaljerad nivå i planeringen. Då viss information ej har 

funnits tillgänglig och har tagit betydligt längre tid att få fram än först planerat.  

 

Därför har övergripande milstolpar varit det som har styrt arbete till största del. Exempel på en 

sådan milstolpe är halvtidsredovisningen på Scania då bland annat konceptvalet skulle vara 

avklarat.   
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8.3 Problemdefinition 

8.3.1 Kravspecifikation 

Ett första utkast för kravspecifikation togs fram baserad på den uppdragsbeskrivning som 

erhölls från handledare på Scania i samband med projektstarten. Efter diskussioner med bland 

annat en av Scanias fältkvalitéingenjörer så modifierades vissa av de ursprungliga kraven. 

Detta gjordes i samråd med handledare på Scania för att anpassa kraven på arbetet så att detta 

bäst kunde nå fram till det önskade slutresultatet från Scanias sida. Se Bilaga 1 för 

kravspecifikation.     

8.4 Nulägesanalys  

För att sätta sig in i hur de befintliga lösningarna som används på Scania ser ut så studerades de 

tillgängliga Scaniafordonen på STC också på egen hand. Dessa undersökningar genomfördes i 

STC:s verkstäder och de områden som tittades närmare på var kabeldragning på chassi men 

också de olika utrustningsnivåer som fanns på dessa fordon.  

 

Eftersom utrustningsnivåerna är varierande i många fall och detta spelar en stor roll för 

kabeldragningen och förutsättningarna för denna var det mycket viktigt att sätta sig in i hur 

mycket plats viss utrustning tar upp i de aktuella områdena på chassi och vilka konsekvenser 

detta får.     

8.4.1 Befintliga kabeldragningar till baklyktinstallation 

Scania använder sig i dagsläget av olika lösningar för att dra kablaget från insida rambalk till 

baklyktinstallationen. I majoriteten av fallen används dragning från insida rambalk via ramhål 

ut till baklyktinstallationen, se Figur 27. Men dragningar under ram sker också i vissa fall, detta 

sker dock i områden som inte tas upp av fjädringsinstallationer som exempelvis bladfjädrar. Se 

Figur 28 för exempel på sådan kabeldragning. 

  

 
Figur 27: Scania dragbil vars kablage till baklyktinstallationen dras genom ramhål (ramhål indikerat med pil). 
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Figur 28: Exempel på kabeldragning på en Scania lastbil där kablaget har dragits under rambalk (indikeras med 

vänstra pilen)och ut till baklyktinstallation via hål i baklyktkonsol (indikerat med högra pilen). 

Eftersom de nya HDSC kontaktdonen är av en helt annan form och storlek (se Figur 29) än de 

DIN-kontaktdon som används i dagsläget så går de inte igenom dagens ramhål samt de 

gummibussningar som sitter i hålen för att skydda mot nötning.  

 

 
Figur 29: Jämförelse mellan HDSC kontaktdonen (gul överdel) samt den äldre varianten DIN. 

Ramhålen som används till dagens kablagegenomföring används också till att lyfta upp 

chassierna under delar av produktionsprocessen, se avsnitt 8.4.5 Lyftverktyg på Scanias PRU i 

Södertälje för mera information. 
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8.4.2 Befintliga kabeldragningar till sidomarkeringsljus 

Precis som i 8.4.1 Befintliga kabeldragning till baklyktinstallationen så använder sig 

kabeldragningen till sidomarkeringsljusen av likadana lösningsmetoder. Nämligen genom 

ramhål, se Figur 30, och under ram, se Figur 31. 

 

 
Figur 30: Exempel på kabeldragning till SML på en Scania lastbil. Här går kablaget genom ramhål (indikerat med pil). 

 
Figur 31: Annat exempel på kabeldragning till SML där kablaget istället har dragits under ram (indikerat med pil). 

I de främre delarna av fordonens chassier finns ibland ramhål tillgängliga för att kunna föra 

detta och andra kablage från insida rambalk till utsidan av ramen. På de mittersta och bakre 

delarna av fordonens chassier dras däremot detta kablage ofta under ram.  



36(130) 

8.4.3 Befintliga lösningar för fasthållning av kablage 

Dagens lösning för att hålla kablage på plats på insida rambalk är en aluminiumkomponent som 

kalladas Kabelstegen, se Figur 32.  

 

  
Figur 32: Kabelstege vars huvuduppgift är att hålla kablage på plats på insida rambalk, pilen indikerar cylinderformad 

tapp som skruven fästs i. 

 
Figur 33: Kabelstegen och delarna som används för att sätta fast denna på ram. 

Kabelstegen fästs på chassiets nedre ramfläns och sedan läggs kablaget på plats innanför ett 

flertal kabelstegar som har fästs på chassiet. Buntband används sedan för att säkerställa att 

kablaget hålls kvar, se Figur 34.  

 

 
Figur 34: Kablage till baklyktinstallation som har satts fast i kabelstegen (inringat). 
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Huvudproblemet som existerar med dagens kabelstege är att den i vissa fall inte sitter fast 

ordentligt. I vissa fall har kabelstegens infästningsskruv gängats upp i efterhand (se Figur 32). 

Detta har medfört att kabelstegen och kablaget som fästs i denna har kunnat skaka på ett sätt 

som inte är önskvärt under färd, detta har i sin tur lett till slitage på kablage, kabelstege och 

ram. Huvudorsaken till detta tros komma från gängningen inuti delen som kabelstegens 

infästningsskruv dras fast i, att denna gängning inte håller tillräckligt hög kvalité, vilket medför 

att vibrationer i senare skede kan få skruven att gängas ur. Detta leder till att klämkraften som 

håller kabelstegen på plats minskar.  

 

Även klagomål från monteringspersonalen angående monteringen av kabelstegen har 

framkommit, eftersom det i vissa lägen visat sig vara svårt att kunna fästa ovan nämnda 

infästningsskruv i den avsedda tappen ordentligt. Den dras lätt snett i inledningen av 

fastdragningen, vilket gör att det blir svårt att dra åt infästningsskruven tillräckligt och uppnå 

tillräcklig klämkraft för att hålla kabelstegen på plats. 

 

Ursprungstanken med kabelstegens konstruktion var att denna skulle användas för att kunna 

hålla kablage på plats när detta skulle dras under ram. Detta skulle göras med hjälp av en så 

kallad grantopp, se Figur 35. 

 

 
Figur 35: T.h. den så kallade grantoppen. T.v. buntband monterat på en grantopp. 

 
Figur 36: Omonterad kabelstege med grantopp fastsatt. 
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Denna grantopp är en slags plastskruv med ett huvud som har en infästning för ett buntband. 

En grantopp med buntband ska sedan fästas på kabelstegen enligt Figur 36. I denna installation 

kan sedan kablage fästas som ska dras under ram och på det viset hålls kablaget på plats och 

risken för nötning på ramkant och kablage minskas (se Figur 37).  

 

 
Figur 37: Kabelstege monterad på ramfläns. Används här tillsammans med en grantopp som håller kablage till SML på 

plats när det dras under ramfläns. 

Det har dock visat sig att denna grantopp är mycket svår att sätta fast på kabelstegen. Vilket har 

resulterat i att monteringspersonalen på de ordinarie produktionslinorna inte använder sig av 

denna lösning för att hålla kablaget på plast.  

 

Följden av detta har blivit varierande lösningar beroende på vilken montör som sätter fast 

kablaget. Ibland resulterar det i kablaget som delvis blir hängande fritt på många fordon och i 

vissa andra fall kablage som hamnar väldigt nära ramkanter. Följderna av dessa installationer 

kan leda till onödig nötning på ramen, då lack på denna nöts av, men också nötning på kablaget 

i sig. Denna typ av kvalitetsavvikelser är något som Scania vill undvika.  

 

 
Figur 38: Exempel på kablage till sidomarkeringsljus som har nött bort lack. 
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8.4.4 Montering av kablage på Scanias PRU i Södertälje (Fo1:1 och Fo1:2) 

En annan mycket viktig aspekt att ha i åtanke under examensarbetet är hur Scanias produkter 

sätts ihop. För att få en bättre förståelse för hur montörer och annan personal på 

produktionslinan jobbar med fordonens kablage så har ett antal dagar spenderats på Scanias 

PRU i Södertälje. Detta har skapat en större förståelse för hur kablaget hanteras och hur det ser 

ut när det kommer levererat från underleverantör. 

 

Framförallt har Scanias MSM lina studerats, MSM linan är den ordinarie produktionslinan hos 

Scania i Södertälje. Förutom detta så har även MSP linan studerats. Där produceras fordon som 

ska användas till bland annat interna tester inom Scania. 

 

Montörsperspektivet är viktigt att ha i åtanke under arbetet då lösningen som ska användas i 

framtiden ska vara så montörsoberoende som möjligt. Vilket innebär att lösningen ska kunna 

monteras av vem som helst av personalen som är stationerad på dessa monteringsstationer och 

hålla samma höga kvalitetsstandard. Detta ställer höga krav på dels konstruktören som tar fram 

kabeldragningen men också på de monteringsbeskrivningar som ska ligga till underlag för 

montörernas arbete.   

 

 
Figur 39: Ovan syns hur kablage kommer levererat i stora trälådor (t.v.). I dessa lådor finns stora skyddspåsar (mitten) 

och inuti dessa finns kablaget. Kablaget sätts sedan fast i fronten (t.h.) på fordonets chassi och sedan bakåt. 

8.4.5 Lyftverktyg på Scanias PRU i Södertälje 

En mycket central del under examensarbetet bestod av att studera kopplingen som finns mellan 

kablaget och de lyftverktyg som används på Scanias PRU:er runt om i världen. Det är nämligen 

så att de ramhål som används till att dra kablaget till baklyktinstallationen genom ram också i 

många fall används för att lyfta upp fordonens chassin under delar av produktionsprocessen. 

Detta medför att alla modifieringar som görs på ramhålen också kommer att påverka dessa 

lyftverktyg och i och med det möjligheterna att lyfta chassin i produktion.  

 

Lösningar som innefattar modifierade ramhål måste alltså ta ännu en faktor i beaktning, 

nämligen modifiering av dagens produktionslyftverktyg.  

 

Efter diskussioner med olika produktionstekniker på Scania i Södertälje så framgick det att det 

är byten av de befintliga lyftverktygen inplanerade i framtiden.
40

 

Orsaken till att dessa ska bytas ut är att många av dagens lyftverktyg är mycket gamla och i 

vissa fall ej heller CE-märkta. Sedan finns det också variationer mellan de olika lyftverktygen 

som används på Scanias PRU:er runt om i världen. Detta är inte önskvärt, då Scania 

eftersträvar standardiserade verktyg inom sin produktion.
41
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Byten av dessa lyftverktyg kommer att bli nödvändiga i framtiden. Detta på grund av att 

verktygen icke är CE-märkta, vilket inte är godtagbart. CE-märkning innebär att verktygens 

tillverkare följer kraven som finns uppsatta i de EU-direktiv som finns för produktkategorin i 

fråga.
42

 De nya verktygen kan anpassas efter den nya håldimensionen i samband med detta 

byte. Detta medför att den modifierade hålstorlek inte innebär någon större merkostnad för 

Scania, vilket är en stor ekonomisk fördel. 

 

 

Nya lyftverktyg till alla Scanias PRU:er i Brasilien, Frankrike, Nederländerna och Sverige är 

uppskattade till att kosta någonstans mellan cirka 76 000 och 340 000 €. Där den lägre summan 

representerar byten av själva lyftdonstappen (se Figur 41) och den högre summan representerar 

byte av hela lyftdonen. 

 

Detta är dock väldigt grova uppskattningar baserade på ett tidigare gjort byte i Nederländerna 

och bör endast ses som en fingervisning. Slutgiltig summa kommer sannolikt att bli högre. Se 

Bilaga 6 för prisuppskattningsunderlag från MSPP.    

 

 
Figur 40: Ovan syns den lyftutrustning som används på Scanias PRU i Södertälje. 

 
Figur 41: Lyftdonstapp i förstoring. 
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8.4.6 Modulhål 

Ett pågående projekt på Scania som har stor betydelse för examensarbetet är det så kallade 

modulhålsprojektet. Målet med detta projekt är att modulhålsanpassa alla ramar som används 

på Scanias produkter. Modulhål betyder att hålen (kablagehål exkluderade) som används för att 

fästa olika komponenter på ram placeras symmetriskt med ett förutbestämt mellanrum (50mm), 

se Figur 42. 

 
Figur 42: Mercedes Benz Actros vars ram är modulhålsanpassad. 

Arbetet med att modulhålsanpassa ramarna på Scania är pågående. De främre delarna är klara 

men de bakre, som är intressanta för detta arbete, är ej färdigställda vid examensarbetets 

utförande. Tidpunkten då modulhålsanpassningen av ramarna planeras vara klar anges ej i 

rapporten av sekretesskäl. Scanias modulhålsbild kommer att se annorlunda ut jämfört med det 

som syns på Figur 42. I Figur 42 har hela ramen, oavsett om komponenter ska placeras i vissa 

områden eller ej, stansats upp med modulhål.  

 

Anledningen till att denna modulhålsbild är viktig för detta arbete är att ett eventuellt nytt 

större genomföringshål för kablaget till baklyktinstallationen måste placeras i områden med 

modulhål. Detta medför att mycket arbete blir nödvändigt för att lyckas anpassa detta 

genomföringshål med modulhålsbilden och att anpassa viktiga kringliggande komponenters 

placering.
43

 

 

Eftersom det inte finns något färdigt underlag ännu för exakt hur modulhålsanpassningen 

kommer att se ut under tiden för examensarbetet så innebär det svårigheter att kunna få annat 

än preliminära besked vad det gäller hållfasthetsfrågor, se avsnitt 8.13.3 Nytt större 

genomföringshål för kablage till baklyktinstallation – Hållfasthet. 
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8.5 Säkerhetsanalys för kabeldragning 

Normen vad det gäller kablagedragning till baklyktinstallation hos Scania är att detta inte skall 

ske i området mellan ram och bladfjädringsinstallation.
44

 Orsaken till denna norm är riskerna 

med kabelbrott som kan uppstå om exempelvis en bladfjäder skulle gå av. Denna norm orsakar 

dock bekymmer för de ansvariga konstruktörerna inom kablageförläggning då 

bladfjädringsinstallationerna i vissa fall kan ta upp stora utrymmen på de bakre delarna av 

fordonens chassi. 

8.5.1 Tidigare gjorda säkerhetsanalyser  

Under inledningen av examensarbetet uttrycktes önskemål från RECI:s sida om att undersöka 

riktlinjerna vad gäller kabeldragning i närhet av exempelvis bladfjädringsinstallationer. Därför 

undersöktes den samlade dokumentationen om hur kablage får förläggas.  

 

Undersökningen inleddes med att titta närmare på det FMEA material och andra utredningar 

som fanns tillgängligt för aktuella systemfunktioner, exempelvis hittades utredningar där 

säkerhetskrav hade undersökts för bland annat bromsljusfunktionen. Ett bortfall av denna 

bromsljusfunktion listas i en utredning under kategorin ”kritisk trafiksituation”
 45

  och detta 

klassas som ”ett allvarligt problem”.
46

 

 

För att ytterligare kontrollera hållningen till alternativa kabeldragningar till 

baklyktinstallationen i exempelvis områden mellan ram och bladfjäder kontaktades personal 

som ansvarar för FMEA på Scania. Under dessa diskussioner framgick det att nya 

kabeldragningar i ovanstående områden med största sannolikhet ej skulle kunna komma att 

godkännas.
47

 Detta beror på att de innebar en försämring, rent säkerhetsmässigt, för en viktig 

systemfunktion. 

 

Se Bilaga 11 för länkar till genomgångna säkerhetsutredningar. 

8.5.2 Fältkvalité 

För att få en bättre uppfattning om hur vanligt skador på bladfjädring och luftfjädring är på 

Scanias produkter så kontaktades ansvariga på avdelningen YQR som ansvarar för fältkvalité.  

Denna avdelning samlar information från hela världen om garantiärenden som Scania får in på 

sina produkter. Denna information ligger sedan till grund för produktförbättringar med mera i 

framtiden på Scanias produkter. Med hjälp av det omfattande material som finns insamlat hos 

denna avdelning så kunde aktuellt underlag samlas in och diskuteras. 

 

Slutsatserna som kunde dras från detta material var att skadefrekvensen på aktuella 

komponenter på fordon som rullar i Europa inte är särskilt hög. Undersöks däremot andra delar 

av världen som exempelvis Asien och närmare bestämt Indien så upptäcks betydligt större 

problem. Vissa fordonstyper är också speciellt utsatta. Värst drabbade är fordon som används 

till tyngre applikationer, inom exempelvis gruvnäringen. Detta beror på en mängd olika 

faktorer enligt ansvarig fältkvalitetsingenjör. Vägnät som är av varierande kvalité och 
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maxlaster som inte följs är exempel på troliga faktorer till den dåliga statistiken för dessa 

segment. 

 

Andra aspekter som också är viktiga att ha i åtanke är att just marknader som Indien och det så 

kallade construction segmentet (tyngre applikationer) är marknadssegment som troligtvis 

kommer att spela en allt viktigare roll för Scania i framtiden. Ökade skadefrekvenser är 

självklart oönskade, men de blir naturligtvis än mer märkbara på växande marknadssegment så 

som ovanstående.  

 

Enligt materialet som finns samlat i fältkvalitets databaser så finns det en rad olika skador som 

kan uppstå på de olika fjädringstyperna, i Figur 43 och Figur 44 syns några exempel.  

 

Speciellt fallen med brott på bladfjädrar måste tas hänsyn till då risken för skador på kablage 

som dras mellan ram och bladfjäder är stor. Även skador på kablage draget i närheten av en 

skadad luftbälg bör inte underskattas.
48

 

 

 
Figur 43: Exempel på brott på bladfjädringsinstallationer.49 

 
Figur 44: Här ses några exempel på skador som kan uppstå på en luftfjädringsinstallations luftbälgar.50 

8.5.3 Diskussion med ansvariga konstruktörer för fjärdringsinstallationerna 

För att få mer information om möjligheterna att förlägga kablage i närheten av 

fjädringsinstallationerna kontaktades de ansvariga för blad- och luftfjädringen. Detta gjordes 

för att diskutera vilka riktlinjer som finns fastställda för förläggning av komponenter i närheten 

av dessa.  

 

Ansvarig konstruktör för bladfjädringen bekräftade den tidigare kända tumregeln om att 

kabeldragning till bromsljus i området mellan ram och bladfjäder inte bör göras då det strider 

mot uppsatta rekommendationer och riktlinjer.
51
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När det gäller kabeldragning i närhet av luftfjädringsinstallation så finns rekommendationer om 

minimiavstånd på 10-15mm till omgivande artiklar.
52

 Dessa avstånd är satta för att 

kringliggande komponenter ej ska ta i luftbälgen då luftbälgar tenderar att öka i diameter när de 

åldras.
53

  

8.5.4 Slutsatser säkerhetsanalyser 

Efter att informationen från ovanstående hade samlats in så diskuterades detta med handledare 

på Scania. Beslut fattades att en dragning i områden kring fjädringsinstallationer och 

framförallt då bladfjädringen skulle leda till stora svårigheter att nå fram till en standardiserbar 

lösning. Då resultatet av ett arbete inriktat på sådana lösningar för baklyktkablage inte skulle 

kunna implementeras på Scanias produkter i framtiden på grund av den försämrade 

säkerhetsaspekten. 

 

Detta var huvudanledningen till att denna typ av koncept för baklyktinstallationen inte 

arbetades vidare med under projektets fortsatta arbete. 

 

8.6 Avgränsningar 

Scania tillverkar en mängd olika fordonskonfigurationer och dessa kan i sin tur utrustas med en 

stor mängd olika komponenter som påverkar detta projekt. För att göra mängden information 

hanterbar som till exempel skulle tas fram i form av CAD material med hjälp av så kallade 

nedbrytningar (se avsnitt 8.7 Inlärning av Scanias programvaror) så var avgränsningar 

nödvändiga. I samråd med handledare på Scania så beslutades att de mest producerade 

varianterna från år 2011 skulle väljas ut för undersökning i första hand. 

 

För att kunna göra den här typen av avgränsningar så krävdes tillgång till Scanias 

produktionsstatistik för år 2011. Programvaran som används för detta inom Scanias kallas 

PIDAT. I samråd med handledare och andra konstruktörer på RECI beslutades att kriterier som 

var viktiga att ta med i dessa avgränsningar var: 

 

 Produktklass: Lastbil 

 Produktionsår: 2011 

 Tillverkningsort: Alla Scanias PRU:er 

 Dragbalksanpassning: Med eller utan 

 Axelavstånd: Alla 

 Fjädringstyp bak: Blad- och luftfjädring 

 Chassianpassning: Drag- och lastbil  

 Hjulkonfiguration: Alla 
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Utifrån ovanstående kriterier kunde sökningar göras i PIDAT. Från dessa kunde sedan 

sorteringar göras och utifrån detta kunde de mest producerade varianterna väljas ut. 

 

Listan över dessa fordonskonfigurationer kan ses i avsnitt 5 Projektavgränsningar eller i Bilaga 

2.  

 

För dessa fordon togs CAD material fram för att kunna studera befintlig hålbild samt hur 

mycket plats komponenter på dessa tog upp. Detta CAD material tillsammans med material 

från observationer i produktion och fordon som finns på STC användes som utgångspunkt för 

de fortsatta undersökningarna. 

8.7 Inlärning av Scanias programvaror 

För att kunna få fram all nödvändig information som krävdes för det fortsatta arbetet behövdes 

CAD-material med mera inhämtas. Detta kan göras med hjälp av mjukvara som är 

specialutvecklad för Scania och kräver en hel del tillvänjning och tid för att kunna hanteras 

någorlunda bra.  

8.7.1 Aros 

I ett program som heter AROS kan bland annat så kallade nedbrytningar hämtas. 

Nedbrytningar är en slags beställning av CAD-material till den enskilde användarens 

användarkonto. I dessa nedbrytningar specificeras vilken typ av fordonskonfiguration, 

utrustningsnivå och så vidare som ska hämtas.  

 

Mycket tid lades på inlärning av AROS för att kunna göra dessa nedbrytningar på ett korrekt 

sätt.    

8.7.2 Catia - Enovia 

När nedbrytningarna är beställda från Aros kan dessa sedan öppnas upp i CAD programmet 

CATIA och dess PDM system Enovia. Det visade sig dock att mycket av det CAD-material 

som fanns att arbeta med i de bakre delarna av fordonens chassin i många fall inte var helt 

komplett. Positioneringen av komponenter var heller inte korrekt. Detta lär bero på att 

komponenterna på de bakre delarna av fordonen tidigare placerats in för exempelvis något 

axelavstånd men inte alla, vilket gör att positioneringen blir fel i vissa nedbrytningar. Exempel 

på detta syns i Figur 45. 

 

Sedan är de bakre delarna av fordonens chassier inte det som prioriteras först när det gäller 

positioneringen av komponenter. Prioritet är ofta istället de främre delarna av chassierna.
54

  

 

                                                 
54

 Aron Lind, RTLI (2012-02-17)  



46(130) 

 
Figur 45: Exempel på nedbrytning där vissa komponenter är fel positionerade. 

För att kunna tolka den inhämtade informationen rätt så kontaktades de ansvariga grupperna för 

berörda komponenter. Med hjälp av deras expertis så kunde information sammanställas om 

vilka fall som kunde ställa till mest bekymmer för nya kabeldragningar.  
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8.8 Konkurrentanalyser  

För att få en bättre uppfattning av hur konkurrenterna löser problemen som behandlas i 

examensarbetet utfördes konkurrentanalyser. Nedan följer korta sammanfattningar av de 

undersökningar som gjordes på olika fordon som undersöktes i de inledande faserna av 

examensarbetet. Allt bildmaterial som samlades in under dessa undersökningar finns 

tillgängligt hos RECI. För de kompletta konkurrentanalyserna se Bilaga 4.   

8.8.1 Mercedes Benz Actros 1846 EU5 

Mercedes Benz Actros 1846 EU5 var ett av de fordon som undersöktes. Det undersökta 

fordonet i fråga var en dragbil med tvåbälgsluftfjädring bak. Denna generation av Actros serien 

har inga så kallade modulhål och använder enbart ett fåtal HDSC kontaktdon, dessa sitter bland 

annat vid växellådan.   

 
Figur 46: Mercedes Benz Actros 1846 EU5. 

Mercedes har valt att använda sig av både dragningar under ramfläns och genom ramhål på 

denna variant. Denna modell har inga kabeldragningar som går mellan ram och bladfjädring.  

 

Sammanfattning - Mercedes Benz Actros 1846 EU5 

 

 HDSC kontaktdon används till vissa funktioner.  

 Drar inget kablage i mellan bladfjädring och ram. 

 Använder plasthållare till kablage på insida rambalk som troligtvis inte skulle godkännas på 

Scania.
55
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8.8.2 Mercedes Benz Actros 1845 EU6 

Ytterligare en Mercedes Benz Actros dragbil undersöktes under konkurrentanalysen. Detta var 

den senaste generationen av Actros-serien som uppfyller EU6 emissionskraven.  Detta fordon 

var utrustat med fyrbälgsluftfjädring bak och hade en modulhålsanpassad ram. 

 

 
Figur 47: Mercedes Benz Actros 1845 EU6. 

Denna generation av Actros använder sig av kabeldragningar under ram i alla utom ett fall. 

Modulhålsbilden har inte modifierats för att passa genomföringar av exempelvis HDSC 

kontakter. HDSC kontaktdon som förövrigt används mycket flitigt på denna version av Actros. 

På detta fordon dras kablage mellan rambalk och bladfjädring i fronten.    

 

Sammanfattning - Mercedes Benz Actros 1845 EU6 

 

 Använder i princip inga ramhål för kablagegenomföringar. 

 HDSC kontaktdon har införts till många systemfunktioner.  

 Drar kablage mellan rambalk och bladfjäder (se Figur 48).  

 
Figur 48: Kablage som har dragits mellan rambalk och bladfjäder i fronten på Actros 1845 EU6. 
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8.8.3 Volvo FH 

Volvo FH är en dragbil och fordonet i fråga var utrustat med fyrbälgsluftfjädring bak. Volvo 

använder sig inte utav några HDSC kontaktdon och ej heller någon komplett modulhålsbild 

(enligt Actros 1845:s modell) på detta fordons ram. 

 

 
Figur 49: Volvo FH 

Kabeldragningar genom ramhål och under ram blandas och kablage till en så kallad 

”lufttorkare”
56

 som dras mellan ram och bladfjäder i fronten.”Lufttorkare” har till uppgift att 

hålla eliminera fukt i fordons luftsystem.   

 

Sammanfattning – Volvo FH 

 

 Inga HDSC kontaktdon används.  

 Udda dragning av kablage till baklyktinstallation som inte inger ett visuellt bra intryck. 

 Stor nötningsrisk på ram och kablage i vissa områden där kablage är dåligt fastsatt.   
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8.8.4 Volvo FMX  

Volvo FMX är Volvos senaste tillskott inom construction segmentet. Vilket innebär att 

fordonet är konstruerat för tyngre laster och ska kunna ta sig fram i svårare terräng. Fordonet 

hade en 8x4 hjulkonfiguration och var utrustat med tippbart flak.    

 

 
Figur 50: Volvo FMX 

FMX använder sig inte av några kontaktdon utav HDSC typ. I stort sett inga ramhål för 

kablagegenomföring används.  

 

Har precis som sin systermodell, FH, ett ”lufttorkarkablage” draget mellan ram och 

bladfjädring.  

 

Sammanfattning Volvo FMX 

 

 Överlag mycket komponenter på insida rambalk, vilket gör att kablage tvingas förläggas utanför 

denna vissa ställen.  

 Nötningsrisk på ram och kablage i många områden. 

 Mycket slarviga lösningar för dragningar till sidomarkeringsljus på vissa ställen (beror troligtvis 

på påbyggarfirmor).  

8.8.5 MAN chassi 

Under senare delen av examensarbetet så fanns även möjligheten att titta närmare på ett chassi 

från Scanias systermärke MAN. En kortare kontroll av lösningarna som är intressanta för detta 

examensarbete gjordes. Tyvärr fanns inte all utrustning av intresse monterat på detta fordon 

och det är därför denna analys är betydligt kortare än de övriga.  

 

Sammanfattning MAN chassi 

 

 HDSC kontaktdon används inte. 

 Ramhål används för kablagegenomföring till baklyktinstallation. 

 Plasthållare används för att hålla kablage på plats på insida rambalk.  
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8.8.6 Sammanfattning av konkurrentanalyser 

Inga av de undersökta konkurrentfordonens lösningar på problemen som behandlas i 

examensarbetet upplevs lösa problemen på sätt som är lika bra eller bättre än Scanias lösningar. 

Då avses exempelvis de plastkomponenter som används för att hålla fast kablage på många av 

konkurrenternas fordon.  

 

Detta verkar även ha uppdagats för vissa konkurrenter som på de senare generationerna har 

börjat använda robustare plasthållare än de tidigare använda. 

 

Däremot är bland annat av Volvo FH:s lösningar på dragningen till baklyktinstallationen dock 

intressant att undersöka vidare om detta är något som med vissa modifieringar skulle kunna 

användas på Scanias produkter. 
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8.9 Konceptgenerering 

Konceptgenerering med hjälp av verktyg så som brainstorming var något som utfördes 

kontinuerligt under de inledande faserna under examensarbetet.  

 

Det uppdagades relativt snabbt vilka möjliga vägar det fanns att dra kablaget på för att kunna 

lösa problemen med dragning till baklyktinstallationen och sidomarkeringsljus.  

 

Det finns fyra olika sätt att dra kablage från insida rambalk till utanpåliggande komponent.  

 
1. Genom något slags ramhål. 

2. Dra kablage under ram.  

3. Dra kablage genom bakre tvärbalken. 

4. Dra kablage över ram. 

När det gällde lösningar för kablagefasthållning så framkom det under diskussioner med 

ansvarig konstruktör för nuvarande lösning att det fanns förbättringsförslag för kabelstegen.  

 

Problemen med den nuvarande lösningen beror på kvalitetsavvikelser hos gängningen i vissa 

fall. Detta leder till svårigheter att dra åt infästningsskruven men också uppgängning av 

skruven då den utsätts för vibrationer. Dessa problem ska enligt ansvarig konstruktör och 

leverantör kunna rättas till genom en modifiering av den befintliga gängningen och då minska 

risken för att ovanstående problem ska kunna uppstå.       

8.9.1 Kabeldragning till baklyktinstallation 

Koncept 1 – Dragning genom ramhål  

Den här typen av lösning är etablerad på Scanias produkter sedan tidigare. Figur 51 visar 

Scaniafordon utrustade med denna lösning. 

 

 
Figur 51: Olika Scania fordon med kabeldragning till baklyktinstallation genom ramhål. 

Även Mercedes Benz använder sig av denna lösning på sin Actros 1846 EU5.  
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Koncept 2 – Dra kablage under ram  

Detta är även en lösning som används inom Scania (mestadels S-order) i dagsläget men då 

enbart i områden av chassi som inte tas upp av bladfjädringsinstallationer och inte i de närmsta 

områdena kring luftbälgar.  

 

 
Figur 52: Exempel på olika Scaniafordon som använder sig av dragning till baklykta under ram. 

Dragning av kablage under ram är även det en lösning som många av konkurrenterna använder 

sig av. 

 

Koncept 3 – Dra kablage runt bakre tvärbalk 

Lösning som drar kablaget ut till fordonets bakre kortända (sista tvärbalk) och ut genom en 

öppning i denna. För att sedan dra kablaget via skärmstag ut till baklykta. 

 

 
Figur 53. Volvo FH med kabel till baklyktinstallation dragen genom hål i den bakre tvärbalken. 

Detta verkar vara en lösning som Volvo är ensamma om att använda sig av, enligt de 

undersökningar som har gjorts under examensarbetet. 
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Koncept 4 – Dra kablage över ram 

Kablaget skulle kunna dras ovanför ram och sedan ut till baklyktinstallationen. Enligt samma 

metod som syns i Figur 54. 

 

 
Figur 54: Det finns vissa S-order lastbilar utrustade med bakgavellyft som har kabeldragning ovanför ram. 

8.9.2 Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

Lösningsmetoderna för att kunna dra kablaget från insida rambalk till sidomarkeringsljus är de 

samma som i ovanstående kabeldragning till baklyktinstallation.  

 

För lösningsförslag för kabeldragning till sidomarkeringsljus se därför avsnitt 

8.9.1Kabeldragning till baklyktinstallation Koncept 1 - 4. 
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8.9.3 Kablagefasthållning 

För att kunna hålla kablage på plats på fordons chassi så finns det en uppsjö olika alternativ 

som erbjuds av olika underleverantörer. Men i många fall är dessa alternativ inte tillräckliga 

och fordonstillverkarna tar ofta fram egna lösningar för att hålla kablage på plats.  

 

Koncept 1 – Modifierad kabelstege 

Förändra gängning på den befintliga kabelstegen för att förenkla fastsättning i 

monteringsprocessen.  

 

 
Figur 55: Den befintliga lösningen monterad på ramfläns på ett Scania fordon. 

Ytterligare modifiering av detta koncept vore att ersätta grantoppen med enbart ett fastsättning 

av kablaget med ett buntband, enligt metod på Figur 56.  

 

 
Figur 56: Modifierad fastsättningsmetod för kablage som ska dras under ram. 
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Koncept 2 – Plasthållare fastsatt i ramhål 

Lösning som många av konkurrenterna använder sig av på sina fordon.  

 

 
Figur 57: Plasthållare för kablage som används på en MAN. 

Koncept 3 – Metallhållare fastsatt i ramhål 

Metallhållarlösning liknande de som används hos många konkurrenter, exempelvis Volvo.  

 

 
Figur 58. Metallhållare fastsatt i ramhål på Volvo FMX. 

 

  



57(130) 

Koncept 4 - ”Kabelränna”    

Luftslangar och liknande komponenter använder sig ibland av så kallade kabelrännor för att ta 

slangar med mera från insida ram till utanpåliggande komponent.   

 

 
Figur 59: Kabelränna som används för att hålla ut slangar från ramkant. 

Övriga leverantörsalternativ 

Som nämndes ovan så finns det en stor mängd olika alternativ för att hålla fast kablage 

tillgängliga från olika underleverantörer. Länkar till undersökta leverantörskoncept hittas i 

Bilaga 5.   
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8.10 Konceptutvärdering 

Nedan kommer för- och nackdelar med respektive koncept från avsnitt 8.9 Konceptgenerering 

att tas upp jämfört med dagens lösningar. 

8.10.1 Kabeldragning till baklyktinstallation 

Koncept 1 – Dragning genom ramhål 

Lösning som används idag är, i majoriteten av fallen, är kabeldragning genom ett mindre 

ramhål.    

 

Fördelar: 

 Bibehållen hög säkerhetsnivå för kablaget. 

 Kräver få förändringar av monteringspersonalens arbete, inga ergonomiska försämringar. 

 Enda tillämpbara lösningen på 4X2 dragbilar utrustade med tvåbälgsluftfjädring bak 

samt batterilåda bak. 

Nackdelar: 

 Ramhål behöver förstoras för att kunna föra HDSC kontaktdon igenom dessa. 

 Större ramhål kräver lyftverktyg som är anpassade efter denna storlek på alla Scanias PRU:er. 

Dessa är dock i behov av byten av andra skäl och ska därför bytas ut i framtiden ändå.  

 Gummibussningarna som sitter i ramhålen och skyddar kablage och ram från nötning behöver 

anpassas efter ny hålstorlek. 

 
Figur 60: HDSC kontakt i ramhål. 
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Koncept 2 – Dra kablage under ram  

Lösning som används idag, i särskilda fall, är kabeldragning under ram. 

Fördelar: 

 Begränsar inte kabelöverföringen till ett specifikt område, som ett ramhål, utan ökar 

valmöjligheterna när det kommer till kablageförläggningen. 

 Kräver inga modifieringar av ramhålen och lyftverktygen i produktionen. 

Nackdelar: 

 På fordon med ont om utrymme på de bakre delarna av chassi lever inte detta koncept upp till 

Scanias säkerhetsstandard för kablagedragning på fordon utrustade med bladfjädring. Då det 

troligtvis leder till ett utförande där konstruktören tvingas dra kablaget mellan ram och 

bladfjäder.  

 För att nå upp till Scanias nuvarande säkerhetsstandard krävs tillägg av säkerhetskomponenter 

för kablaget som skulle leda till merkostnader.  

 Mycket svårt att införa på 4x2 dragbilar utrustade med tvåbälgsluftfjädring bak samt batterilåda 

bak på grund av utrymmesbrist. 

 
Figur 61: Metallmantlat kablage draget mellan ram och bladfjäder som används på exempelvis Volvo FMX. 
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Koncept 3 – Dra kablage runt bakre tvärbalk 

 

Fördelar: 

 Kräver inga modifieringar av ramhålen och lyftverktygen i produktionen. 

Nackdelar: 

 Utsatt läge för kablage  

 Kräver ny variant av gummibussning för att skydda kablage och ram mot nötning. 

 Minimerar inte kablageåtgång då dragningen alltid måste gå längst bak på fordonet. 

 Går ej att kombinera med batterilåda bak samt vissa dragbalksanpassningar som stänger 

utrymmet på de bakre delarna av chassiet.  Exempelvis så blir det mycket svårt att införa på 

4X2 dragbilar utrustade med tvåbälgsluftfjädring bak samt batterilåda bak. 

 Inger inget visuellt bra intryck.  

 
Figur 62: Volvo FH vars kablage har dragits runt den bakre tvärbalken. 
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Koncept 4 – Dra kablage över ram 

 

Fördelar: 

 Begränsar inte kabelöverföringen till ett specifikt område, som ett specifikt ramhål, utan ökar 

valmöjligheterna när det kommer till kablageförläggningen. 

 Kräver inga modifieringar av ramhålen och lyftverktygen i produktionen.  

Nackdelar: 

 Helt uteslutet på grund av platsbrist på lastbilar när påbyggnationer sätts på dessa. Endast vissa 

S-order fordon har kunnat använda denna lösning. Det är dock ingen lösning som går att 

standardisera på A-order fordon.  

 Mycket utsatt läge för kablage på dragbilar när exempelvis släp ska kopplas på. 

 Inger inget visuellt bra intryck. 

 
Figur 63: Ovan syns Scania S-order lastbil med kabeldragning ovanför rambalk. 
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8.10.2 Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

Koncept 1 – Dragning genom ramhål  

Lösning som används idag, framförallt på de främre delarna av chassiet.   

 

Fördelar: 

 Möjliggör säker dragning av kablaget. 

Nackdelar: 

 Kräver nya större hål på vissa fordonskonfigurationer. 

 Ny gummibussning anpassad för nytt större ramhål behövs vilket innebär en merkostnad. 

Koncept 2 – Dra kablage under ram  

Lösning som används idag, framförallt på de mittersta och bakre delarna av chassiet. 

 

Fördelar: 

 Kan positionera övergången av kablaget från insida rambalk till utsida mera fritt än när 

exempelvis ramhål måste användas. 

 Kräver inga modifierade ramhål i framtiden. 

 Befintliga komponenter (kabelstegen) för att hålla kablaget från ramkanter och motverka 

nötning finns.  

Nackdelar: 

 Om kablaget dras i närhet av fjädringsinstallation, exempelvis mellan ram och bladfjäder 

innebär det en försämring ur säkerhetssynpunkt. Dock dras denna typ av kablage mycket 

sällsynt (S-order) i dessa områden. Sedan är ett funktionsbortfall av ett sidomarkeringsljus inte 

lika allvarligt klassat som bromsljusfunktionen.  
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Koncept 3 – Dra kablage runt bakre tvärbalk 

 

Fördelar: 

 Kräver inga modifierade ramhål. 

Nackdelar: 

 Maximerar kablageåtgången för varje enskild dragning till sidomarkeringsljusen, vilket skulle 

resultera i stora merkostnader. 

 Kräver kablagehållare på utsida av rambalk, vilket skulle leda till ännu mera merkostnader.  

 Går ej att kombinera med batterilåda bak. 

Koncept 4 – Dra kablage över ram 

 

Fördelar: 

 Kan positionera övergången av kablaget från insida rambalk till utsida mera fritt än när 

exempelvis ramhål måste användas. 

 Kräver inga modifierade ramhål i framtiden. 

Nackdelar: 

 Går ej att införa på lastbilar med påbyggnationer, mer än i något S-order undantagsfall. 

 Mycket utsatt läge för kablaget på dragbilar  
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8.10.3 Kablagefasthållning 

Koncept 1 – Modifierad kabelstege 

 

Fördelar: 

 Mångsidig lösning som kan användas till många olika typer av kablagefastsättningar.  

 Kräver inga ramhål för fastsättning. 

 Behöver smärre modifieringar på vissa delar för att komma tillrätta med problemområdena 

som finns med kabelstegen idag.    

Nackdelar: 

 Fastsättnings- och fasthållningsproblemen på grund av gängningen i en av kabelstegens delar. 

Förbättringsförslag på hur dessa problem ska kunna minskas finns dock. 

 Dyr i förhållande till en plasthållare. 

 

Koncept 2 – Plasthållare fastsatt i ramhål 

 

Fördelar: 

 Prisfördelar jämfört med kabelstegen. 

Nackdelar: 

 Beroende av ramhål för fastsättning. 

 Tidigare undersökningar har visat att plasthållare har svårt att leva upp till Scanias kvalitetskrav 

för denna typ av komponenter. 

 Kräver troligtvis flera olika typer av hållare för att kunna ersätta kabelstegen, vilket leder till 

flera komponenter för montörer att hålla reda på. Samt ökade kostnader på grund av flera olika 

komponenter. 

Koncept 3 – Metallhållare fastsatt i ramhål 

 

Fördelar: 

 Ingen av de undersökta övriga metallhållarna visar några direkta fördelar jämfört med 

kabelstegen. 

Nackdelar: 

 Beroende av ramhål för fastsättning. 

 Kräver troligtvis flera olika typer av hållare för att kunna ersätta kabelstegen, vilket leder till 

flera komponenter för montörer att hålla reda på, samt ökade kostnader på grund av flera olika 

komponenter. 
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Koncept 4 - ”Kabelränna” 

 

Fördelar: 

 Liknande befintliga lösningar som används till bland annat luftslangar idag på Scanias 

produkter. 

Nackdelar: 

 Lösning som lämpar sig bäst för att ta kablage från insida rambalk till utanpåliggande 

komponent, inte för att hålla kablaget på plats på insida rambalk. 

 Befintliga varianter är för stora för att kunna användas överallt på chassi. Kräver ny 

konstruktion av mindre variant, vilket innebär en merkostnad. 

 

Övriga leverantörsalternativ 

 

Olika leverantörers sortiment gicks igenom för att se om lämpliga ersättare fanns hos dessa. 

Alternativen som erbjuds hos många leverantörer är i många fall konstruerade i plast. Detta gör 

att de kommer få svårt att leva upp till kvalitetskraven som Scania ställer på denna typ av 

komponenter. 

 

Många av dessa leverantörer säljer sina produkter till bilindustrin, som står för de stora 

försäljningsvolymerna, och därför anpassas produkterna efter deras krav i många fall. 

Personbilar är sällan utrustade med samma typ av kablage som lastbilar har. Då lastbilar har 

kablage som kräver mer av komponenterna som håller fast detta, då det ofta är större och 

tyngre, men också att kablaget sitter mera oskyddad från omgivningen än vad det ofta gör i 

personbilar. Detta var huvudanledningen till att dessa alternativ ansågs vara otillräckliga. 
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8.11 Konceptval 

8.11.1 Stage-gate system 

Varje vecka under examensarbetets gång hölls regelbundna avstämningar med först och främst 

handledare på Scania men också vid vissa tillfällen övrig personal från RECI. Vid dessa 

avstämningar som kan motsvaras av en så kallad Gate i ett Stage-gate system så fattades beslut 

om vilka koncept som skulle arbetas vidare med och ungefär hur arbetet skulle läggas upp. 

Vilka är lämpliga personer att kontakta för att få fram rätt information till det framtida arbete 

och så vidare.  

 

Besluten som fattades grundades dels på diskussioner mellan de närvarande vid dessa 

avstämningar och självklart också RECI personalens expertis och erfarenhet inom området.    

 

8.11.2 Kabeldragning till baklyktinstallation 

Efter att inhämtat material analyserats och diskussioner hållits med bland annat handledare på 

Scania så valdes Kabeldragning genom förstorat ramhål (Koncept 1). 

  

Vid valet av koncept till kabeldragning till baklyktinstallationen så vägde säkerhetsaspekten 

mycket tungt. Då det visade sig att en lösning som skulle innebära en säkerhetsmässigt sämre 

lösning, än dagens, skulle bli mycket svår att kunna implementera enligt kontakt med berörda 

grupper samt nyckelpersoner inom dessa.  

 

Kabeldragning under ram (Koncept 2) var därför inget alternativ i fallen där fordonen är 

utrustade med bladfjädring. Då vissa specifika marknadssegment har visat sig ha problem med 

just bladfjäderbrott. Det är också svårt att hitta en standardiserbar lösning enligt Koncept 2 då 

det finns exempelvis dragbilar där kabeldragning i områden med bladfjädring inte kan 

undkommas på grund av utrymmesbrist. 

  

Det faktum att de möjliga vägarna att dra ut kablaget på fordonets bakre kortända täcks upp på 

vissa fordon, bland annat då kunden beställer en bakre batterilåda omöjliggörs lösning enligt 

Kabeldragning runt bakre tvärbalk (Koncept 3). Sedan inger inte heller denna typ av 

kabeldragning ett särskilt säkert och robust intryck. 

 

Att dra kablage över ram (Koncept 4) uteslöts på grund av att det inte är ett alternativ som går 

att införa mer än i undantagsfall. Det är inte en lösning som är standardiserbar eller är 

säkerhetsmässigt bra. 

 

För att ytterligare bekräfta ovanstående resonemang så undersöktes den 

fordonskonfiguration som var den mest producerades under år 2011 - 4x2 med 

dragbilsanpassning och tvåbälgsluftfjädring bak.  
 

Fordonet i fråga var också utrustat med batterilåda bak, ett tillval som troligtvis kommer att öka 

i popularitet i framtiden. Detta eftersom detta tillval frigör åtråvärt utrymme på de främre 

delarna av chassi som då kan användas till annan utrustning, exempelvis extra bränsletankar.      
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Figur 64: Scania 4x2 dragbil som undersöktes (t.v.) och den bakre batterilådan (mitten) samt bevis på utrymmesbristen 

på denna viktiga hjul- och utrustningskonfiguration (t.h.). 

 
Figur 65: Bilder som visar hur ont om utrymme det är på denna typ av fordon. Inringat till t.h. är området som 

kablaget skulle tvingas dras i vid dragning under ram. HDSC kontakten går precis igenom mellan luftbälg och 

stötdämpare. 

Dragning under ram på ovanstående fordon (se Figur 65) skulle innebära att kablage hamnar i 

det närmaste i direktkontakt med både stötdämpare och luftbälg. Detta är inte acceptabelt. 

 

Sammanfattning av underlag för val av Koncept 1 – Dragning genom 

ramhål: 

 
 Enda möjliga lösningen på 4x2 dragbilar med tvåbälgsluftfjädring bak kombinerat med 

batterilåda bak. 

 Säker lösning som lever upp till tidigare säkerhetsstandard för kablage till baklyktinstallation.  

 Lyftverktyg på väg att bytas ut på Scanias PRU:er ändå – anpassning för större hål innebär 

ingen direkt merkostnad. 

 Preliminärt godkänt med nytt större ramhål av hållfasthetssimuleringsavdelningen. För mer 

information se avsnitt 8.13.3 Nytt större genomföringshål för kablage till baklyktinstallation - 

Hållfasthet.  

 I och med att lyftverktygen ändå ska bytas ut i framtiden blir merkostnaden för detta koncept i 

princip bara den nya gummibussningen för det större hålet och arbetskostnaden för att anpassa 

hålbilden efter det nya större ramhålet. 
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8.11.3 Konceptförbättring - Kabeldragning till baklyktinstallation 

Separata hål för upphängning i produktion och genomföring av kablage 

För att slippa vara beroende av ett verktygsbyte på Scanias PRU:er diskuterades även 

möjligheterna att använda sig av separata ramhål för upphängning i produktion och 

genomföring av kablage.  

 

Nedan kommer den begränsande fordonskonfigurationen för dessa dubbla ramhål att tas upp 

som exempel. Denna konfiguration syns på Figur 64 - 4x2 dragbil med tvåbälgsluftfjädring och 

batterilåda bak. 

 

Det finns ett säkerhetsavstånd på Scanias produktionslinor som säger att upphängningshålet 

inte får sitta mer än 500mm in från ramslut (se Figur 66). För att överhänget från lyftpunkten 

inte ska vara för stort då det kan leda till olyckor.
57

 

 

 
Figur 66: Illustration av säkerhetsavståndet som finns i produktion. 

Detta gör att upphängningshål inte kan placeras framför stötdämparinfästningen som syns på 

Figur 65. Då detta avstånd blir större än 500mm.
58

 

 

Alternativet är då att placera genomföringshålet för kablaget framför stötdämparinfästningen. 

Följden av detta blir dock att man tvingas till en kabeldragning ovanför denna 

stötdämparinfästning som i bästa fall är en nödlösning. Definitivt ingen standardlösning som 

kan införas på den mest producerade fordonskonfigurationen.
59

  

 

Att placera något av dessa hål framför stötdämparinfästningen är alltså uteslutet. Det område 

som återstår att placera dessa hål på är då området mellan stötdämparinfästningen och den 

bakre batterilådan. Detta område är så pass litet att dubbla ramhål av den storleken inom ett så 

litet ramområde skulle troligtvis leda till svårigheter att nå upp i hållfasthetskrav.
60

 

 

Alla dessa faktorer summerade leder till att en lösning som ska kunna införas på den mest 

producerade fordonskonfigurationen innebär att 50mm ramhål måste användas, både som 

upphängnings- och genomföringshål. 
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Lyftverktyg anpassade för 50mm upphängningshål måste alltså användas på denna 

fordonskonfiguration. I produktionen kan man heller inte blanda olika typer av lyftverktyg. Ska 

lyftverktyg anpassas efter 50mm upphängningshål måste alltså detta införas överlag och de 

gamla typerna av lyftverktyg kan inte behållas för vissa chassin.
61

  

 

Kontentan av detta är att om HDSC kontaktdon ska införas måste lyftverktyg anpassade för 

Ø50mm upphängningshål användas överlag på alla fordonskonfigurationer.   

       

HDSC kontaktdon – Öppet eller stängt vid montering 

För att minimera storleken på genomföringshålet som krävs för att kunna föra en HDSC 

kontakt genom ram så undersöktes även möjligheterna att kunna stänga dessa. Se Figur 67 för 

jämförelse mellan öppen och stängd HDSC kontakt. 
 

 
Figur 67: Storleksjämförelse mellan öppet och stängt HDSC kontakt. Kontakten t.h. i bilderna stängd m.h.a. en 

dummy. 

HDSC kontaktdonen är konstruerade så att hondelen, med den utrymmeskrävande lockdelen 

(gul) inte kan stängas igen utan att först kopplas ihop med handelen. Hondelen ska sitta 

färdigmonterad på kablaget som kommer från en underleverantör medans handelen ska sitta 

monterad på baklyktan. 
 

 
Figur 68: T.v. i bilderna ovan syns hankontaktdelen och t.v. syns honkontaktdelen i ett HDSC kontaktdon. 

 
Figur 69: De bägge delarna från Figur 68 hopsatta. 
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För att utreda möjligheterna att kunna använda en stängd kontakt i monteringsskedet så 

kontaktades leverantören av HDSC kontaktdonen, Tyco Electronics. Möjligheterna att använda 

en slags adapter som gör det möjligt att stänga kontaktdonet tempoärt under en del av 

monteringen diskuterades. Det visade sig snart att inget sådant användbart alternativ 

existerade.
62

  

 

En negativ aspekt (i detta fall) av ett stängt HDSC kontaktdon är att det är mycket svårt att 

öppna igen, det kräver någon typ av verktyg, så som skruvmejsel eller liknande. Risken att 

skada HDSC kontaktdonen har också visat sig vara stor när dessa öppnas med något verktyg. 

 

Dessa faktorer tillsammans med tidsaspekten med att lägga till ett tidskrävande moment på 

produktionslinan som i många fall, troligtvis, skulle leda till försämrad livslängd och 

tätslutningsförmåga hos HDSC kontaktdonen gjorde att en stängd kontakt uteslöts.      
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8.11.4 Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

Kabeldragning runt bakre tvärbalk (Koncept 3) och Kabeldragning över ram (Koncept 4) 

sållades bort utav samma anledningar som nämns i avsnitt 8.11.2 Kabeldragning till 

baklyktinstallation. Vilket gjorde att Dragning genom ramhål (Koncept 1) och Dra kablage 

under ram (Koncept 2) var de koncept som fanns kvar att välja på.  

 

Valet av koncept att arbeta vidare med visade sig vara tätt kopplat till valet av 

kablagefasthållning. Orsaken till detta var att problemen som finns med den befintliga 

kabelstegen visade sig kunna åtgärdas av underleverantören inom en snar framtid.
63

 

Dessa förbättringar tillsammans med en modifiering av fasthållningen av kablage på 

kabelstegen när kablage ska dras under ram löser de problem som finns inom detta område (se 

avsnitt 8.10.3 Kablagefasthållning).  
 

Detta innebär att en kabeldragning under ram med hjälp av en förbättrad version av kabelstegen 

är tänkbar. Detta möjliggörs av att sidomarkeringsljus sitter i områden där kabeldragningen inte 

behöver göras i området mellan bladfjäder och ram (A-order).
64

 Vilket är det stora 

säkerhetsproblemet när det gäller kabeldragningar under ram. 
 

En annan fördel med att använda sig av detta koncept är att sidomarkeringsljusen är olika 

placerade i området mellan hjulaxlarna beroende på vilken typ av hjulkonfiguration och 

axelavstånd som är aktuellt. En lösning som inte är beroende av nya ramhål skapar större 

valmöjligheter för kabelförläggningen i alla dessa olika fall.   

 

Om behov finns att utnyttja ramhål i några fall i framtiden finns även den möjligheten på de 

främre delarna av chassi. Eftersom det finns vissa fordonskonfigurationer som har ramhål i 

dessa delar av chassi som är tillräckligt stora för att använda för genomföring av tvåpoliga 

HDSC kontakter. 

 

Fördelarna med kabeldragning till sidomarkeringsljus under ram (Koncept 2) jämfört med 

genom ramhål (Koncept 1) är att nya ramhål ej behövs på en rad olika nya platser. Vilket skulle 

vålla ytterligare problem med modulhålsbilden och andra komponenters fastsättningshål på 

stora delar av chassi. Anledningen till att det går att gå under ram är att 

sidomarkeringsljusfunktionen inte är en lika säkerhetskritisk funktion som den till 

baklyktinstallationen. 

 

Sammanfattning av underlag för val av Koncept 2:  

 Modifiering av kablagefasthållningen på kabelstegen minimerar skavningsrisken på ramkanter 

och kablage.  

 Kablage till sidomarkeringsljus behöver ej dras i områden mellan ram och bladfjädring 

(undantagsfall eventuellt hos någon S-order).   

 Oberoende av ramhål är önskvärt då detta skulle kräva många olika positioner av denna typ av 

genomföringshål beroende på vilket hjulkonfiguration och axelavstånd som är aktuellt. 

 Lösning går snabbt att implementera i Scanias produktion.    
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8.11.5 Kablagefasthållning 

Den modifierade kabelstegen (Koncept 1) valdes ut som den bästa lösningen efter att 

diskussioner hållits med den ansvarige för kabelstegen. Där framgick det att förslag på 

modifieringar av kabelstegen finns som ska kunna rätta till ett av problemområdena med 

dagens version. Problemet som ska rättas till är det med fastsättningen av kabelstegen på 

ramfläns. Detta ska göras genom att modifiera gängningen hos infästningsdelen för 

kabelstegen.  

 

Detta tillsammans med en modifierad fastsättning av kablaget när detta ska dras under ram som 

löser monteringsproblemen som finns med dagens grantopplösning. Detta gör att kabelstegen 

blir en förutsättning för att kunna dra exempelvis sidomarkeringsljuskablage under ram.   

 

En annan fördel med kabelstegen är dess mobilitet. Då den inte är beroende av något ramhål 

för fastsättning som exempelvis alla konkurrenternas lösningar är. Möjligheten att kunna 

placera kabelstegen i princip (där inte skrymmande komponenter på insida rambalk sitter) var 

som helst längst ramflänsen är en stor fördel.  

 

Allt detta kan göras med små modifieringar av den befintliga lösningen tillsammans med 

förändrade monteringsanvisningar för personalen på produktionslinan om hur och var kablaget 

ska sättas fast på kabelstegen. Modifieringen av gängningen på infästningsdelen för 

kabelstegen kommer innebära en merkostnad men borttagningen av grantoppen innebär en 

kostnadsbesparing. Fler fördelar med slopandet av de versioner av grantoppen som finns på 

Scania idag är minskningen av artiklar (finns minst två olika typer av grantoppar i systemen). 

 

Problemet med de övriga koncepten att de inte är så allsidiga lösningar som kabelstegen är. Det 

skulle troligtvis krävas flera olika versioner av något av de övriga koncepten för att kunna fylla 

alla funktioner som kabelstegen kan. Flera artiklar som inte löser problemet bättre än vad en 

modifierad kabelstege gör är inte fördelaktigt, då ett minimum av artiklar är att föredra.     

 

Sammanfattning av underlag för val av Koncept 1: 
 Kabelstegen är en mångsidig lösning som kan fylla flera funktioner så som fasthållning av 

kablage på insida rambalk men också hålla kablage från ramkant vid dragning av kablage 

under ram. 

 Anpassningsbar lösning som inte kräver ramhål för fastsättning. 

 Mindre modifiering av den befintliga varianten behövs för att komma till rätta med 

monteringsproblem  

 Kan användas för en kabeldragning till sidomarkeringsljus som lever upp till kraven för 

kabeldragning och montering i produktion.   
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8.12 Gummibussning anpassad för nytt ramhål 

Dagens lösning med kabeldragning genom ramhål till baklyktinstallationen använder sig av en 

gummibussning i ramhålet för att skydda ram och kablage mot nötning. I framtiden kommer 

det också att krävas en liknande gummibussning anpassad efter den nya storleken på ramhålet. 

Den nya varianten av gummibussningen bör vara baserad på den tidigare konstruktionen.
65

  

 

Troligtvis borde det även finnas möjligheter att optimera den nya gummibussningens form 

jämfört med den gamla varianten för att spara in på material och kostnad för denna. 

 

Ungefärlig kostnad för den nya gummibussningen har tagits fram med hjälp av 

inköpsavdelningen. Detta är i nuläget grova uppskattningar då priserna är helt beroende av 

inköpsvolymerna. I nuläget uppskattas en ny större gummibussning baserad på den tidigare 

varianten kosta cirka 5kr per styck.
66

 Denna uppskattning baseras då på en inköpsvolym om ca 

150 000 gummibussningar per år. 
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8.13 Verifiering av valda lösningar 

8.13.1 Hålmall  

För att verifiera att lämplig hålstorlek för kontakt till baklyktinstallation valdes beslutades att 

en hålmall skulle tas fram. Denna hålmall anpassades efter Scanias grövsta ramstorlek (F958) 

som är 17.5 mm grov.
67

  

 

Hålmallen som togs fram var aningen grövre (20mm) på grund av att detta var den tjocklek på 

aluminiumbitarna som fanns tillgänglig. Denna tjocklek ska alltså täcka upp den värsta 

monteringssituationen som kan uppstå för personalen på monteringslinorna. Med hjälp av 

denna hålmall kunde sedan en lämplig håldiameter väljas ut för de nya ramhålen till HDSC 

kontakten till baklyktan. Denna diameter sattes, i samråd med handledare på Scania, till 50mm. 

Denna storlek valdes på grund av att den minsta diameter möjliggjorde en någorlunda enkel 

genomföring av HDSC kontakten med en vinklad kåpa. 

 

 
Figur 70: Den framtagna hålmallen som användes till utprovningen av rätt hålstorlek. 

 
Figur 71: Test av genomföring av kontaktdon i Ø50mm ramhål 

När det gäller ramhål som ska passa den tvåpoliga versionen av HDSC kontakten med vinklad 

kåpa till sidomarkeringsljus så är det ett Ø40mm ramhål som krävs för en monteringsvänlig 

genomföring.    
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8.13.2 Nytt större genomföringshål för kablage till baklyktinstallation - 

Säkerställa position 

Mycket tid har lagts på att samla ihop information som ska kunna användas för att säkerställa 

att plats finns för ett större ramhål, eftersom det är mycket ont om plats redan i nuläget på vissa 

fordonskonfigurationer. Detta tillsammans med införandet av modulhål på de bakre delarna av 

chassierna gör att mycket förändringar måste synkroniseras med varandra för att kunna införa 

större ramhål.  

 

Under detta examensarbete kan bara inledande förslag om vart de större hålen ska placeras ges 

och om det är möjligt att införa de nya ramhålen. Detta måste slutgiltigt verifieras och 

säkerställas när mer underlag finns att gå på vad det gäller exakta utformningen av modulhålen 

på de bakre delarna av chassi samt andra påverkande komponenter. Exempel på sådana 

komponenter är skärmstag och BWA fästen. 

 

Enligt de undersökningar som har gjorts under examensarbetet så ska det gå att införa de nya 

större ramhålen men det kommer att bli mycket trångt på vissa fordonskonfigurationer. 

Exempelvis lastbilar med så kallad dragbalksanpassning. Denna dragbalksanpassning 

möjliggör påkoppling av släp på lastbilarna. Det finns en mängd olika typer av 

dragbalksanpassningar och kräver i vissa fall många platskrävande infästningshål i de områden 

där det nya större ramhålet behöver placeras.
68

 Se Figur 72 för exempel på hur ont om utrymme 

den är på dessa delar av ramarna i vissa fall. 

 
Figur 72: Illustration av den tidigare föreslagna modulhålsbilden tillsammans dragbalksanpassning och den tidigare 

storleken på upphängnings- och genomföringshålet (inringat).    

Detta undersökningsarbete för att införa större ramhål har inletts av de berörda grupperna. Det 

är delar av deras inledande arbete som ligger till grund för förslaget av hålpositioneringen som 

syns i avsnitt 9.1 Kabeldragning till baklyktinstallation. 
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8.13.3 Nytt större genomföringshål för kablage till baklyktinstallation - 

Hållfasthet 

För att säkerställa att ett nytt större ramhål för HDSC kontakten ska kunna gå att införa i 

framtiden rent hållfasthetsmässigt så kontaktades ansvarig grupp för hållfasthetsfrågor och 

simuleringar. 

 

Eftersom det inte finns färdigt underlag för hur utformningen av exempelvis modulhålsbilden 

exakt kommer att se ut i de berörda områden så kan inte kompletta simuleringar göras under 

tiden för examensarbetet.  

 

Det som finns att basera uppskattningarna på är tidigare gjorda analyser i dessa områden. 

Enligt dessa analyser är spänningskoncentrationerna inte särskilt höga och ett nytt större hål 

bör kunna införas, enligt ansvarig ingenjör.
69

 

 

När positioneringsarbetet av hål och kringliggande komponenter har kommit längre kommer 

det med största sannolikhet att krävas slutgiltig verifiering av det preliminära godkännandet 

som kunde ges under examensarbetets tidsspann. 

8.13.4 Kabeldragning till sidomarkeringsljus – Slitage 

För att verifiera att den föreslagna kabeldragningen till sidomarkeringsljusen inte skulle leda 

till onödigt slitage på kablage så beslutades det att provfordon hos den ansvariga gruppen för 

långtidstester skulle utrustats med lösningen. 

 

 
Figur 73: Testfordon utrustat med den föreslagna kabeldragningen till sidomarkeringsljus. 

Undersökningar gjordes på testfordon som hade gått cirka halva testcykeln (1500mil) i ett av 

Scanias testprogram. Dessa undersökningar visade att den föreslagna kabeldragningen hade 

gett ett mycket gott resultat. Kablaget hölls ut från ramkanterna och ingen nötning på ramen 

hade uppstått. Misstankarna om problem med nötning på själva kablaget vid dess infästning 

mot kabelstegen visade sig vara ogrundade. Då kablaget var helt oskadat i området som hade 

legat emot kabelstegen, se Figur 74.    
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Figur 74: Kablage som legat emot kabelstegen under ca 1500 mil. 

Enligt ansvarig testingenjör så är detta ett tecken på att den korrugerade skyddsslangen 

kommer att klarar av nötningen även i framtiden.
70

 Eventuella nötningsskador på kablaget 

skulle ha uppkommit vid denna tidpunkt och enligt hans erfarenheter så är det en lösning som 

ska kunna införas på produktionsfordon med gott resultat. 

 

Det fanns även vissa testfordon som var utrustade med grantoppar för fasthållning av 

sidomarkeringsljuskablaget. Detta berodde på att fordonet var monterat på MSP linan där vissa 

montörer faktiskt sätter fast grantopparna på kabelstegen. Det intressanta med detta var att 

grantopparna satt i princip löst och inte höll fast kablaget på avsett vis. Detta berodde troligtvis 

på att grantopparna hade blivit skadade vid montering men också att materialet inte har åldrats 

väl under temperaturväxlingar och annat som det har utsatts för under testprogrammet. 

 

Det var alltså ännu en bekräftelse på att dessa grantoppar inte är en lösning som bör användas 

på Scanias produkter. 
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8.13.5 Kabeldragning till sidomarkeringsljus - Provmontering MSP line 

För att verifiera att den föreslagna lösningen är något som kan implementeras på Scanias 

ordinarie monteringslinor runt om i världen så anordnades en provmontering på MSP linan i 

Södertälje.  

 

För att göra detta samlades relevant personal, dels från RECI och MSPP men också montörer 

från MSP linan, ihop för att genomföra provmonteringen. Alla närvarande var överrens om att 

den föreslagna lösningen var bättre än dels den tänkta tidigare lösningen (grantoppen) men 

också den faktiskt använda på MSM linan (fritt hängande kablage). Lösningen fyller samma 

funktion som grantopplösningen gör utan att använda sig av en extra komponent (grantoppen). 

Samtidigt som den borgar för en höjd kvalité då nötningsrisken på kablage och ram minskar 

avsevärt. Produktionstekniker och montörer ansåg inte heller att denna lösning skulle försämra 

arbetet för montörerna rent ergonomiskt.     

 

 
Figur 75: Kabelfastsättning på kabelstegen vid provmonteringen. 

8.13.6 Modifiering av kabelstegen 

En förändring av kabelstegen och gängningen i delen som håller fast denna är enligt ansvarig 

konstruktör något som leverantören känner till och är beredd på.
71

 Ingen ny version av 

kabelstegen fanns dock tillgänglig för testning under tiden för examensarbetet. De små 

förändringar som eventuellt ska införas på kabelstegen (modifierad gängning) är dock 

beprövade lösningar och bör därför rätta till de problemområden som finns med den nuvarande 

versionen.  

 

Detta bör dock verifieras med slutgiltig testning av den nya versionen när en sådan finns 

tillgänglig för utprovning. 

 

 
Figur 76: Indikerat med pil är den del som i framtiden bör få en modifierad gängning. 
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9 Resultat 

Resultatet av arbetet är först och främst en lösning som möjliggör användande av HDSC 

kontaktdon hos baklyktinstallationen i framtiden. Förutom detta innehåller arbetet även en 

lösning som leder till en kvalitets- och framtidssäkrad metod för dragningen av kablage till 

sidomarkeringsljus. Dessutom finns förslag på modifiering av den befintliga kabelstegen som 

bör leda till förenklad fastsättning och förbättrad fasthållning av denna på ramfläns. 

 

För utförligare motiveringar om varför dessa val gjordes se avsnitt 10 Analys.    

9.1 Kabeldragning till baklyktinstallation 

Föreslagen lösning är kabeldragning genom ramhål, problematiken med detta syns tydligt på 

Figur 77, som visar att dagens hålstorlek inte kan hantera de nya HDSC kontakterna.  

 

 
Figur 77: Dagens kabeldragning genom ramhål. Befintlig hålposition och storlek jämförs med HDSC kontakt på en 

Scania dragbil utan modulhål. T.v. insida rambalk och t.h. utsida rambalk. 

För att det ska vara möjligt att använda sig av denna lösning tillsammans med HDSC kontakter 

måste håldiametern ökas från dagens 35, 36 och 37mm till 50mm på alla Scanias 

fordonskonfigurationer, se Figur 78 för förslag på förstoring av ramhål på en lastbilsvariant.  

 
Figur 78: T.h. tidigare underlag som finns för modulhål tillsammans med ett av de tidigare upphängningshålen. T.v. 

förslag på placering av det nya Ø50mm upphängningshålet på en av lastbilskonfigurationerna.72 
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Denna lösning tar kablaget på ett säkert sätt från insida rambalk till baklyktinstallationen utan 

att kablaget behöver dras i områden med exempelvis bladfjädring. Förutom säkerhetsaspekten 

så utesluter platsbristen på 4x2 dragbilar utrustade med batterilåda och tvåbälgsluftfjädring bak 

möjligheterna att kunna dra kablaget på annat sätt än genom ramhål.  

 

Lösningen med dragning genom ramhål får konsekvenser för alla de lyftverktyg som används 

på Scanias PRU:er runt om i världen eftersom dessa måste modifieras för att passa den nya 

håldiametern. Orsaken till att alla lyftverktyg måste modifieras är att olika storlekar på 

lyftverktygen inte är möjligt att använda sig av på grund av produktionstekniska skäl vilket 

skulle till ökade ledtider. Detta på grund av behovet att sortera de olika storlekarna av 

lyftverktyg och att hålla reda på när en viss typ av lyftverktyg skulle användas för vissa 

chassier.   
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9.2 Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

Rekommenderad lösning för kabeldragning till sidomarkeringsljus, i områden där befintliga 

ramhål för kabeldragning inte finns tillgängliga, är dragning under ram med hjälp av infästning 

för kablage i kabelstegen. Detta gäller då framförallt de mellersta och bakre delarna av chassit 

där tillräckligt stora ramhål ej finns i majoriteten av fallen. Finns det passande ramhål i det 

aktuella området för kabelövergången från insida rambalk till utanpåliggande komponent kan 

detta utnyttjas.  

 

Kablaget till sidomarkeringsljusen föreslås sättas fast enligt metoden på Figur 79. 

 

 
Figur 79: Föreslagen fastsättningspunkt för sidomarkeringsljuskablage då detta dras under ram. 

Den rekommenderade lösningen förutsätter användande av kabelstegen (se avsnitt 9.3 

Fasthållning av kablage - Kabelstegen) för att kunna sätta fast kablaget enligt metoden som 

syns i Figur 79.  

 

 
Figur 80: Föreslagen lösning för fastsättning av sidomarkeringsljuskablaget. Inringat på bilden t.v. är den föreslagna 

fastsättningspunkten för buntbandet. 

 
Figur 81: Tidigare lösning för fastsättning av sidomarkeringsljuskablaget med hjälpa av en grantopp. Lösning som ej 

kan användas i produktion p.g.a. svårigheter att fästa grantoppen i kabelstegen. 
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9.3 Fasthållning av kablage – Kabelstegen 

Förordad lösning för fasthållning av kablaget är att behålla den befintliga kabelstegen men att 

modifiera en komponent på denna. Komponenten som bör modifieras är den cylinderformade 

del med ett gängat hål i som kabelstegens infästningsskruv dras fast i (se Figur 82).  

 

 
Figur 82: T.v. kabelstegen. Inringat på bilden t.h. är den cylinderformade del som infästningsskruven dras fast i. 

Modifieringen består av en förändrad gängning, enligt rekommendation från ansvarig 

konstruktör och leverantör. Enligt ansvarig konstruktör och leverantör av kabelstegen ska 

denna modifiering minska problemen som har funnits med ett litet antal exemplar av 

kabelstegen som har haft infästningsskruvar som har gängats upp och därför tappat klämkraft. 

 

 
Figur 83: Gängningen i den cylinderformade delen hos kabelstegen som bör modifieras. 

För att undersöka möjligheterna att kunna optimera konstruktionen så bör en optimeringsanalys 

utföras på kabelstegen för att se om materialåtgången kan minskas. Detta för att kunna spara in 

pengar och vikt. 

 

Det har även framkommit att det ibland uppstår svårigheter för monteringspersonalen att veta 

exakt vart kabelstegarna ska placeras på ramflänsen på grund av att monteringsanvisningar 

behöver förtydligas. Exempelvis skulle någon typ av märkning på ramarna som indikerar vart 

kabelstegarna ska fästas kunnas användas för att förenkla montörernas arbete.           
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9.4 Övrigt  

Under examensarbetet har vissa problem kunnat identifieras med de nya HDSC kontaktdonen. 

Dessa problem nämns i avsnitt 8.11.3 Konceptförbättring – Kabeldragning till 

baklyktinstallation. Problem kan uppstå när kontaktdonen tvingas öppnas upp med verktyg 

efter det att de har stängts, i vissa fall kan det leda till att låsningsmekanismen skadas. Vad 

detta får för konsekvenser för kontaktdonets förmåga att täta mot bland annat fukt och smuts är 

oklart.  

 

Kan öppning av kontaktdonen undvikas efter det att de har stängts så bör detta problemområde 

kunna undvikas. Därav ses det som mindre lämpligt att nyttja HDSC kontaktdon till 

installationer som kräver underhåll kontinuerligt och leder till öppnade och stängande av 

kontaktdonen ofta, speciellt om det inte finns möjlighet att byta ut kontaktdonen om dessa går 

sönder.  
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10 Analys 

I denna analys jämförs examensarbetets resultat med kravspecifikationen för att verifiera att 

arbete lever upp till de krav som listas i kravspecifikationen.  

10.1 Kabeldragning till baklyktinstallation 

Arbetet skall leda fram till förslag på en framtidssäkrad och kvalitetssäkrad kabeldragning 

mellan insida rambalk och bakljuslykta med hjälp av HDSC-kontaktdon. 

 

Förslaget om en diameterökning av ramhålen för kablagegenomföring får stora konsekvenser. 

Dels för utformningen av den framtida modulhålsbilden på ramarna på de bakre delarna av 

chassi och komponenterna som sitter i närheten av dessa ramhål. Även lyftverktygen som 

används i produktionen kommer att påverkas av denna diameterökning.  

  

Det finns två huvudskäl till att lösningen med förstorade ramhål har valts. Lösningen är den 

som bäst lever upp till Scanias säkerhetsprioriteringar vad det gäller bromsljusfunktionen. 

Eftersom en standardiserad lösning där kabeldragning till baklyktinstallation sker under ram 

skulle leda till att kablaget hamnar i området mellan ram och bladfjädring på vissa 

fordonskonfigurationer. Detta skulle leda till en försämrad situation för baklyktkablaget, sett ur 

ett säkerhetsperspektiv.  

 

Ytterligare en faktor som omöjliggör användande av någon annan lösning än just dragning 

genom ramhål är utrymmesbristen som kan uppstå på Scanias mest producerade 

fordonskonfiguration. Denna konfiguration är 4x2 dragbil med tvåbälgsluftfjädring, när denna 

utrustats med en bakre batterilåda. Utrymmesbristen utesluter de andra möjliga 

lösningsförslagen för att kunna dra kablaget på ett standardiserat sätt som samtidigt lever upp 

till Scanias befintliga standard. Till exempel skulle en kabeldragning under ram på denna 

fordonskonfiguration leda till ett resultat som i bästa fall kan ses som en nödlösning, vilket inte 

är acceptabelt.   

 

Konsekvenserna av detta förslag är som nämndes ovan att det kommer att krävas en översyn av 

den framtida modulhålsbilden på de bakre delarna av chassi men också ett byte av de 

lyftverktyg som används inom Scanias produktion.  

 

Med en översyn av modulhålsbilden syftas på att verifiera att utrymme finns tillgängligt i de 

aktuella sektionerna på chassi, på alla fordonskonfigurationer. De uppskattningar som har 

kunnat göras under examensarbetet har visat att utrymme finns tillgängligt för den nya 

hålstorleken. Dessa uppskattningar baseras på de utvalda fordonskonfigurationerna och 

expertisen hos de ansvariga konstruktörerna. För mera information om det genomgångna CAD 

materialet se Bilaga 7. 

 

Lyftverktygen på Scanias alla PRU:er kommer behöva modifieras för att passa den nya 

håldiametern. Detta kommer att kräva ett omfattande arbete av de ansvariga 

produktionstekniker som ansvarar för dessa lyftverktyg. Det är redan byten av dessa 

lyftverktyg inplanerade av produktion i framtiden på grund av att vissa av de befintliga 

lyftverktygen är mycket gamla och i behov av byte. En bidragande orsak till behovet av detta 

byte är också att vissa av lyftverktygen inte är CE-märkta.  
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Ur en ekonomisk synvinkel så finns stora fördelar att vinna om en anpassning efter den nya 

håldiametern kan göras i samband med de planerade beställningarna av nya lyftverktyg. Då 

detta inte bör medföra någon större merkostnad att anpassa dessa efter de större ramhålen. 

 

Ännu ett problemområde som finns med de befintliga lyftverktygen är att dessa finns i olika 

versioner i de olika PRU:erna. Detta går emot Scanias standardiseringsmål. De olika 

utformningarna av lyftverktygen har också ställt till problem för Scanias konstruktörer i vissa 

fall. Orsaken till detta är att verktygen tar upp olika utrymme på sidorna av chassi och därför 

påverkar komponenterna på dessa olika. En standardisering av de lyftverktyg som används på 

de olika PRU:erna är därför önskvärd sett från flera perspektiv. 

 

Eventuella undantagsfall för denna kabeldragning genom ramhål kan vara vissa lastbilar som 

ska utrustas med tippbart flak (tippbilar). Anledningen till detta är att vissa av dessa utrustas 

med ett flertal BWA fästen som möjligen kan täcka de förstorade ramhålen på vissa 

konfigurationer. Detta skulle då leda till att en alternativ kabeldragning är nödvändig. Detta 

skulle göras under ram i de bakre sektionerna av chassi där utrymme finns tillgängligt, på dessa 

fordonskonfigurationer, för kablaget utan att hamna i områden där bladfjädringsinstallationer är 

placerade. Denna lösning är densamma som används på vissa tippbilar i dagsläget. Om denna 

alternativa kabeldragning måste användas på särskilda tippbilskonfigurationer får framtida 

undersökningar av tillgängliga utrymmet på ramarna för förstorade ramhål utvisa.           
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10.2 Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

Arbetet skall leda till förslag på framtidssäkrad och kvalitetssäkrad kabeldragning mellan 

insida rambalk och sidomarkeringsljus. 

 

Förslaget att använda sig av en kabeldragning under ram tillsammans med kabelstegen är en 

modifierad version av den tidigare tänkta lösningen på Scania. Anledningen till att en lösningen 

med kabeldragning under ram är applicerbar i detta fall är att kablage till sidomarkeringsljus 

inte behöver dras i lika utsatta områden som kablage till baklyktinstallation. I vissa fall finns 

också befintliga ramhål som är tillräckligt stora tillgängliga för genomföring av kablage. 

Sidomarkeringsljusfunktionen är heller inte lika säkerhetskritisk som exempelvis 

bromsljusfunktionen som finns hos baklyktan. 

 

Skillnaderna på den nya lösningen och den tidigare är framförallt den förändrade fastsättningen 

av kablaget. Övriga modifieringar av själva kabelstegen kan ses i avsnitt 9.3 Fasthållning av 

kablage – Kabelstegen.  

 

Ursprungliga idén på Scania var att hålla kablage till sidomarkeringsljus på plats på 

kabelstegen med hjälp av en grantopp, när kablaget ska dras under ram. Problemet med denna 

lösning är att grantoppen är för svår att montera i produktionen. Detta har då lett till att denna 

inte används och att kablaget får hänga fritt under ram. Den föreslagna lösningen löser detta 

problem genom att inte använda sig av någon grantopp och fäster istället kablaget direkt på 

kabelstegen med hjälp ett buntband. Lösningen tar bort monteringsproblematiken med 

grantoppen samtidigt som den fyller exakt samma funktion som den tidigare tänkta lösningen, 

nämligen att hålla fast kablage under ram och minska nötningsrisken på ram och kablage.  

 

Lösningen har flera fördelar då den innebär en kvalitetshöjning för kabeldragningen eftersom 

den minimerar risken för ovan nämnda nötningsproblematik samtidigt som den kan 

implementeras i princip direkt. Den kräver enbart ändrade monteringsanvisningar för 

personalen på Scanias produktionslinor. Den möjliggör också användande av HDSC 

kontaktdon i framtiden. 

 

Samtidigt kan de onödiga artiklarna (olika versioner av grantoppen) tas bort, vilket är en fördel 

bland annat ur ekonomisk synvinkel.  

  



87(130) 

10.3 Fasthållning av kablage – Kabelstegen 

Arbetet skall ge förslag på metod att hålla fast kablage i rambalk. 

 

Föreslagen metod är en modifierad version är den befintliga kabelstegen. Problemområden som 

har kunnat identifieras med den befintliga lösningen har rört själva fastsättningen och 

fasthållningen av kabelstegen på ramfläns. För att komma tillrätta med dessa föreslås 

modifieringar av infästningskomponenten för skruven som kabelstegen dras fast med.  

 

Detta förslag fanns sedan tidigare hos ansvarig konstruktör för kabelstegen och leverantören av 

denna. Enligt dessa så ska de föreslagna förbättringarna rätta till problemområdena med 

kabelstegen. Förbättringarna har dock ej kunnat verifieras under examensarbetet då någon 

prototyp av den nya versionen av kabelstegen inte finns ännu. Detta innebär då en 

osäkerhetsfaktor vad det gäller om lösningen kan lösa de identifierade problemen till fullo.  

Detta bör undersökas vidare när den modifierade versionen av kabelstegen finns tillgänglig för 

utprovning. 

 

Det finns flera anledningar till att kabelstegen i modifierad version föreslås som slutförslag. En 

starkt bidragande sådan är att rekommenderade förändringar av gängningen ska kunna lösa 

fastsättnings- och fasthållningsproblemen. Även kabelstegens mobilitet spelar in, då den inte är 

beroende av ramhål för fastsättning på ram. Alla alternativa lösningsmetoder som har 

identifieras hos leverantörer och konkurrenter är beroende av ramhål för fastsättning, vilket 

måste klassas som en nackdel i jämförelse. Många av konkurrenternas och leverantörernas 

lösningar är diverse olika plasthållare av varierande form. Denna typ av kablagehållare är ej 

populära på Scania då de inte har levt upp till kvalitetskraven då de har gått sönder och behövts 

bytas ut.  

 

Ur ett kostnadsperspektiv kan det finnas fördelar att använda sig av en plastlösning jämfört 

med kabelstegen som är tillverkad i aluminium. Nackdelen är dock det troliga behovet av flera 

olika typer av plasthållare, enligt de varianter som finns tillgängliga att köpa in, för att kunna 

ersätta alla de funktioner som kabelstegen fyller. Funktioner som att hålla kablage på plats på 

insida rambalk samtidigt som kabelstegen kan användas för att dra kablage under ram till 

exempelvis sidomarkeringsljus. Utökat komponentutbud i monteringen är heller inte önskvärt 

och går emot Scanias standardiseringsönskemål. 

 

I framtiden skulle dock en optimeringsundersökning av utformningen av kabelstegen vara på 

sin plats för att undersöka möjligheterna att minimera materialåtgången hos konstruktionen. 

Vilket skulle kunna minska kostnaderna för kabelstegen och ytterligare stärka dess 

konkurrenskraft. 

 

För att kunna förenkla positioneringen av kabelstegen på ramfläns för monteringspersonalen så 

bör monteringsanvisningarna för kabelstegen ses över och vid eventuellt förtydligas.     
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10.4 Övrigt 

Arbetet skall se över dagens existerande installation av kablage på chassi och om behov 

finns, ge förslag på vart någonstans användandet av HDSC kontaktdon bör undvikas och då 

också ange orsak till detta. 

 

Det identifierade potentiella problemområdet hos HDSC kontaktdonen är troligtvis inte av 

någon allvarlig karaktär. Dock är det betydelsefullt att konstruktörer har detta i åtanke när 

positionering av kontaktdonsinfästningar väljs på diverse komponenter, så som baklyktan. 

Detta för att välja en position som inte innebär mer öppningar och stängningar av kontaktdonen 

än nödvändigt. 
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11 Slutsatser och rekommendationer 

11.1 Slutsatser 

11.1.1 Kabeldragning till baklyktinstallation 

Projektets huvudmål var att ta fram ett framtidssäkrat och kvalitetssäkrat lösningsförslag för 

kabeldragning till baklyktinstallationen med hjälp av HDSC kontaktdon.  

 

Lösningen är framtidssäkrad i den bemärkelsen att lösningen utnyttjar de nya HDSC 

kontaktdonen samt tar den framtida modulhålsbilden i beaktande. Kvalitetssäkringen uppnås 

genom att bibehålla Scanias tidigare höga standard på kabeldragningen till 

baklyktinstallationen. Detta sker genom att undvika riskområden som kabeldragningar i 

områden mellan ram och bladfjädring.   

   

Förslaget om införande av nya större ramhål som ska användas till genomföringen av kablage 

till baklyktinstallationen och upphängning i produktion kommer dock att kräva mycket arbete 

för att kunna implementeras. Framförallt från de ansvariga för utformningen av modulhålen på 

de bakre delarna av chassi men även de ansvariga för införandet nya lyftverktyg. 

11.1.2 Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

Det sekundära målet med examensarbete var att ta fram en framtidssäkrad och kvalitetssäkrad 

lösning för kabeldragning till sidomarkeringsljus.  

 

Den föreslagna lösningen är framtidssäkrad då den kan använda sig av de tvåpoliga HDSC 

kontaktdonen om det bestäms att dessa ska införas i framtiden till sidmarkeringsljusen. 

Eftersom denna typ av kablage inte behöver dras i lika säkerhetskritiska områden som ovan 

nämnda kablage till baklyktinstallationen kan sidomarkeringsljuskablage dras under ram. 

Sidomarkeringsljusfunktionen i sig inte lika säkerhetskritisk som bromsljusfunktionen.  

 

Kvalitetssäkringen uppnås genom den modifierade fastsättningen av kablaget på kabelstegen. 

Detta därför att risken för skavning och nötning på ram och kablage minskas när kablaget sätts 

fast enligt föreslagen metod istället för att få hänga fritt som i dagsläget. 

Implementeringen av föreslagen lösning kommer att kräva modifierade 

monteringsinstruktioner i produktion för att kunna införas.  
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11.1.3 Kablagefasthållning – Förbättrad version av kabelstegen 

Det tredje målet med examensarbetet var att se över om det sätt som används idag för att hålla 

kablage på plats på insida rambalk och om detta sätt eventuellt kan förbättras. 

 

Rekommenderade lösningen för detta är att modifiera den befintliga kabelstegen enligt de 

rekommendationer som finns föreslagna av ansvarig konstruktör och leverantör av kabelstegen. 

Modifieringarna ska rätta till de fasthållnings- och fastsättningsproblem som finns i dagsläget 

med den befintliga versionen. Att önskvärda effekter uppnås med förändringarna bör dock 

verifieras när möjlighet till testning av prototyp finns i framtiden. 

 

Kabelstegens möjligheter att placeras på ram oberoende av ramhål samt att den kan utnyttjas 

för att dra kablage under ram, enligt avsnitt 9.2 Kabeldragning till sidomarkeringsljus, väger 

tungt till dess fördel. Samtidigt som detta medför behov av enkla monteringsanvisningarna som 

monteringspersonal kan följa.    

11.1.4 Övrigt 

Förutom ovanstående mål så skulle även förslag lämnas på olämpliga områden där HDSC 

kontaktdon inte bör användas, om sådana områden kunde hittas.  

 

Det potentiella problemområdet som har identifierats med HDSC kontaktdonen uppkommer 

när kontaktdonen öppnas och stängs efter det att de har installerats. Därför rekommenderas det 

att kontaktdonen placeras på sådana platser där de inte behöver öppnas och stängas mer än 

nödvändigt eller inte alls, efter det att de har installerats.     
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11.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

11.2.1 Kabeldragning till baklyktinstallation 

 Fatta slutgiltigt beslut om HDSC kontaktdonen ska införas till baklyktan eller ej. 

 Säkerställa att plats finns och samtidigt reservera denna plats för den nya hålstorleken på alla 

fordonskonfigurationer.  

 Undersök de eventuella undantagsfallen för kabeldragning genom ramhål hos tippbilar närmare. 

 Fatta beslut om den slutgiltiga utformningen av infästningspunkten av kontaktdonen på 

baklyktan.   

 Samordna beställning av de nya lyftverktygen och anpassa dessa efter större ramhål 

tillsammans med de ansvariga för lyftverktygen i produktion. 

 Verifiera att de nya lyftverktygen får plats att fästa in på alla fordonskonfigurationer.  

 Synkronisera införandedatum av nya lyftverktyg tillsammans med införande av den nya 

storleken på upphängningshålen. 

 Ta fram konstruktionsunderlag för en ny större version av den befintliga gummibussningen med 

hjälp av leverantör.  

 Genomför verifierande hållfasthetssimulering av layouten när modulhålsbilden och det nya 

ramhålets position är bestämd på fordonskonfigurationer där behov av detta anses finnas. 

11.2.2 Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

 Verifiera att längden på den korrugerade skyddsslangen är tillräcklig för alla 

sidomarkeringsljusinstallationer så att inte skavproblem kan uppstå när kablaget sätts fast direkt 

emot kabelstegen. 

 Skriva EFR för att införa förändringen i produktion 

11.2.3 Kablagefasthållning – Förbättrad version av kabelstegen 

 Ta fram prototyp med hjälp av leverantör för att kunna utvärdera om lösningsförslaget löser 

problemen på avsett vis. 

 Skriv PCR för att utifrån denna fatta beslut om modifieringen av kabelstegen ska införas i 

produktion.  

 Undersök möjligheterna att kunna optimera den nuvarande konstruktionen av kabelstegen med 

avseende på minskning av material för minskad vikt och kostnad. 

 Ta fram förbättrade monteringsinstruktioner för positioneringen av kabelstegen på ramfläns för 

monteringspersonalen. Förenklad positionering av kabelstegen på ramfläns kan exempelvis ske 

genom att ramarna får någon slags markering på sig där kabelstegarna ska placeras av 

monteringspersonalen.  
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Bilaga 1 – Kravspecifikation: Kvalitetssäkrad och standardiserad 

kabelövergång för ny kontaktdonsserie: 

 

Bakgrund 

Scania ska inom en snar framtid införa en ny typ av kontaktdon på sin chassimontering. Detta 

kontaktdon är av en annan form och storlek än det tidigare använda modellen. Därför krävs en 

utredning vad det gäller den framtida kabeldragningen på chassi samt genomföring av 

kontaktdon ut till baklyktinstallation samt andra utanpåliggande komponenter. Arbetet 

genomförs på den grupp inom Scania med ansvar för kabeldragning på chassi, RECI – Cable 

Harness Chassis Installation. 

 

Krav - listade enligt prioriteringsordning, med viktigaste prioriteringen först. 

 Arbetet skall leda fram till förslag på en framtidssäkrad och kvalitetssäkrad kabeldragning 

mellan insida rambalk och bakljuslykta med hjälp av HDSC-kontaktdon. 

 Arbetet skall leda till förslag på framtidssäkrad och kvalitetssäkrad kabeldragning mellan insida 

rambalk och sidomarkeringsljus. 

 Arbetet skall ge förslag på metod att hålla fast kablage i rambalk. 

 Arbetet skall se över dagens existerande installation av kablage på chassi och om behov finns, 

ge förslag på vart någonstans användandet av HDSC kontaktdon bör undvikas och då också 

ange orsak till detta. 

Framtidssäkring och Kvalitetssäkring 

I ovanstående kravlistning nämns begreppen framtidssäkring samt kvalitetssäkring, på Scania 

och i detta examensarbetes fall innebär dessa begrepp att hänsyn till områden
73

 som 

Hälsa/Miljö, kvalitet, leveransprecision samt kostnad måste tas under utvecklingsprocessen. 

 

Dokumentation 

Arbetet i projektet skall dokumenteras och erhållas av Scania samt Mälardalens Högskola. 

Arbetet skall inte offentliggöras i sin helhet, enligt det sekretessavtal som har satts upp mellan 

examensarbetaren och Scania. 
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 Områden listade enligt ”Scania tankemodell och R&D Factory” - 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=157472&docname=ho

me  

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=157472&docname=home
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=157472&docname=home
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Bilaga 2 - Sammanfattning av produktionsstatistik 2011 
Fordon som i första hand valdes ut för vidare undersökningar under examensarbetet.   

 

Dragbilar – Total årsproduktion 2011: 57600 stycken 

Topp tio motsvarar ca 79 % av all dragbilsproduktion (45232 stycken)
74

 

 

 
 

Sammanfattning Dragbilar topp 2011 

 
1. 4X2, Luft, 3550/3700mm: 28593 stycken, vilket är ca 50 % av totalproduktionen för 

dragbilarna. 

2. 4X2, Blad, 3550mm: 5795 stycken, vilket är ca 10 % av totalproduktionen för dragbilarna. 

3. 6X4, Blad, 3100/3500mm: 4742 stycken, vilket är ca 8 % av totalproduktionen för dragbilarna. 

4. 6X2, Luft, 3500mm: 4308 stycken, vilket är ca 7,5 % av totalproduktionen för dragbilarna. 

5. 6X4, Luft, 3500mm: 1794 stycken, vilket är ca 3 % av totalproduktionen för dragbilarna.  
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98(130) 

Lastbilar – Total årsproduktion 2011: 21741 stycken 

Topp tio motsvarar ca 22 % av all lastbilsproduktion (4778 stycken)
75

 

 

 
 

Sammanfattning Lastbilar topp 2011 

 
1. 6X4, Blad, utan dragbalk, 3300/4100mm: 1054 stycken, vilket är ca 5 % av totalproduktionen 

för lastbilarna.   

2. 8X4, Blad, utan dragbalk, 4100/4700mm: 1014 stycken, vilket är ca 5 % av totalproduktionen 

för lastbilarna. 

3. 4X2, Blad, utan dragbalk, 4700mm: 648 stycken, vilket är ca 3 % av totalproduktionen för 

lastbilarna.   

4. 6X4, Blad, dragbalk, 3300mm: 605 stycken, vilket är ca 3 % av totalproduktionen för 

lastbilarna.   

5. 8X4, Blad, dragbalk, 4300/4700mm: 882 stycken, vilket är ca 4 % av totalproduktionen för 

lastbilarna.   

6. 6X2*4, Luft, dragbalk, 4700mm: 294 stycken, vilket är ca 1,5 % av totalproduktionen för 

lastbilarna.  

7. 6X2*4, Luft, utan dragbalk, 4700mm: 281 stycken, vilket är ca 1,5 % av totalproduktionen 

för lastbilarna. 
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Bilaga 3 – Gantt-schema 
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Bilaga 4 – Konkurrentanalyser 
 

Mercedes Benz Actros 1846 EU5 
Mercedes Benz Actros 1846 EU5 var ett av de fordon som undersöktes. Det undersökta 

fordonet i fråga var en dragbil med tvåbälgsluftfjädring bak. Denna generation av Actros serien 

har inga så kallade modulhål och använder enbart ett fåtal HDSC kontaktdon, sitter bland annat 

vid växellådan.   

 
Figur 84: Mercedes Benz Actros 1846 EU5. 

Mercedes har valt att använda sig av både dragningar under ramfläns och genom ramhål på 

denna variant. Denna modell har heller inga kabeldragningar som går mellan ram och 

bladfjädring.  

 

Kabeldragning till baklyktinstallation 

 

 Använder sig av ramhål för att ta kablaget till utsidan av ramen. 

 Använder ej någon gummibussning för att skydda kablage och ramhål mot skavning. 

 
Figur 85: Kabeldragning från insida rambalk (t.v) till baklykta via skärmstag (mitten och t.v.). 
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Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

 På denna modell har sidomarkeringsljus kablaget förlagts invid dieseltankar och mycket nära 

avgassysteminstallation. 

 Sidomarkeringsljus kablaget är draget under rambalk.  

 
Figur 86: T.v. visas kabeldragning till SML via sidan på avgassysteminstallation. T.h. syns kablage draget till SML via 

undersidan på en dieseltank. 

Kablagehållare 

 

 Använder hållare av både metall och plast. Metallhållarna ser ut att vara specialframtagna för 

Mercedes medans plasthållarna verkar vara standardkomponenter från någon av de stora 

underleverantörerna.  

 
Figur 87:  T.v. plasthållare som sitter på insida rambalk. T.h. metallhållare som sitter på undersida rambalk. 

 

Sammanfattning - Mercedes Benz Actros 1846 EU5 

 Drar inget kablage i mellan bladfjädring och ram. 

 Använder plasthållare till kablage på insida rambalk som troligtvis inte skulle godkännas på 

Scania.
76

 

  

                                                 
76

 Magnus Liliegård, RECI (2012-02-06)  
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Mercedes Benz Actros 1845 EU6 
Ytterligare en Mercedes Benz Actros dragbil undersöktes under konkurrentanalysen. Detta var 

den senaste generationen av Actros serien som uppfyller EU6 emissionskraven.  Detta fordon 

var utrustat med fyrbälgsluftfjädring bak och hade en modulhålsanpassad ram. 

 

 
Figur 88: Mercedes Benz Actros 1845 EU6. 

Denna generation av Actros använder sig av kabeldragningar under ram i alla utom ett fall. 

Modulhålens diametrar har inte modifierats för att passa genomföringar av exempelvis HDSC 

kontakter. HDSC kontaktdon som förövrigt används mycket flitigt på denna version av Actros. 

På detta fordon dras kablage mellan rambalk och bladfjädring i fronten.    

 

Kabeldragning till baklyktinstallation 

 

 Använder HDSC kontaktdon till baklyktinstallationen. 

 Kablaget dras under rambalk och invid en av luftbälgarna med enbart en mindre metallhållare 

som skydd. 

 
Figur 89: Kabeldragning från insida rambalk (t.v.). Kabeldragning invid luftbälg (mitten) samt baklyktinstallation 

(t.h.). 

Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

 

 Kablage till sidomarkeringsljus har dragits, precis som på Actros 1846 EU5, invid dieseltankar 

och avgassysteminstallation.  
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Figur 90: T.v. syns SML kablage dragit direkt mot en dieseltank. T.h. SML kablage draget vid avgassysteminstallation. 

Kablagehållare 

 

 Även på denna generation Actros används både plast- och metallhållare för kablaget. Dock 

verkar det som att plasthållarna som används är kraftigare varianter än de som användes till 

Actros 1846 EU5.  

 
Figur 91: T.v. en av de plasthållare som används på insida rambalk och t.h. en av metallhållarna som sitter på Actros 

1845. 

Sammanfattning - Mercedes Benz Actros 1845 EU6 

 

 Här används i princip inga ramhål för kablagegenomföringar. 

 HDSC kontaktdon har införts till många systemfunktioner.  

 Drar kablage mellan rambalk och bladfjäder (se Figur 48).  

 
Figur 92: Kablage som har dragits mellan rambalk och bladfjäder i fronten på Actros 1845 EU6. 
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Volvo FH 
Volvo FH är en dragbil och fordonet i fråga var utrustat med fyrbälgsluftfjädring bak. Volvo 

använder sig inte utav några HDSC kontaktdon och ej heller någon komplett modulhålsbild 

(enligt Actros 1845:s modell) på detta fordons ram. 

 

 
Figur 93: Volvo FH 

Kabeldragningar genom ramhål och under ram blandas och kablage till en så kallad 

”lufttorkare”
77

 som dras mellan ram och bladfjäder i fronten. Detta kablage är metallmantlat (se 

Figur 94). Denna ”lufttorkare” har, precis som namnet säger, till uppgift att ta bort fukt från 

fordonets luftsystem. 

 
Figur 94. Metallmantlat kablage draget mellan ram och bladfjäder. 

Kabeldragning till baklyktinstallation 

 

 Kablage till baklyktinstallation dras ut vid fordonets bakre tvärbalk. 

 Inga gummibussningar används för att skydda kablage och ram från nötning vid 

genomföringen.  

                                                 
77

 Wladyslaw Knapik, RECS (2012-02-23) 
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Figur 95: Kabeldragningen till baklyktinstallationen. 

Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

 

 Sidomarkeringsljuskablaget dras under ram. 

 Detta kablage dras mycket nära avgassystemet och även dieseltankar. 

 
Figur 96: T.v. kablage till SML som har förlagts mycket nära avgassystem och t.h. samma typ av kablage som hänger 

fritt i ett skärmstag. 

Kablagehållare 

 Mestadels används olika plasthållare för att hålla kablaget på plast men det finns även en typ av 

metallhållare som används på insida rambalk. 

 
Figur 97: T.v. metallhållaren som används på insida rambalk och t.h. en av de olika plasthållare som används.  

Sammanfattning – Volvo FH 

 Udda dragning av kablage till baklyktinstallation som inte inger ett visuellt bra intryck. 

 Stor nötningsrisk på ram och kablage i vissa områden där kablage är dåligt fastsatt.   
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Volvo FMX  
Volvo FMX är Volvos senaste tillskott inom construction segmentet. Vilket innebär att 

fordonet är konstruerat för tyngre laster och ska kunna ta sig fram i svårare terräng. Fordonet 

hade en 8x4 hjulkonfiguration och var utrustat med tippbart flak.    

 

 
Figur 98: Volvo FMX 

FMX använder sig inte av några kontaktdon utav HDSC typ. I stort sett inga ramhål för 

kablagegenomföring används.  

 

Har precis som sin systermodell, FH, ett ”lufttorkarkablage” draget mellan ram och 

bladfjädring.  

 

Kabeldragning till baklyktinstallation 

 

 Kablage dras under ram, utan något skavskydd. Enbart skyddsslang används för att skydda 

kablaget.  

 Kablaget dras och klammas fast inuti konsolen som håller baklyktinstallationen. 

 
Figur 99: T.v. syns hur kablage dras under ram. Dras sedan genom baklyktkonsol (mitten). T.h. syns hela bakänden på 

FMX. 

Kabeldragning till sidomarkeringsljus 

 

 Varierande kvalité på dragningarna till SML 

 Använder sig av dragningar under ram.  

 Kablagehållare fastsatta med dubbelhäftandetejp används på bakre delarna av chassi (troligtvis 

påbyggarfirmas eftermontering). 
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Figur 100: Ett av de bättre exemplen på kabeldragning till SML som hittades på FMX. Här har kablaget satts fast i ett 

av stänkskärmsstagen bakom första hjulaxeln. 

 
Figur 101: Ett av de sämre exemplen på kabeldragning till SML, här har det satts fast med dubbelhäftandetejp. Vilket 

inte har fungerat och nu hänger kablaget i stort sett helt löst. 

Kablagehållare 

 

 Även här använder man liknande lösningar som på systermodellen, FH. Mycket plasthållare 

men också ett par olika typer av metallhållare. 

 
Figur 102. Några av de olika hållare som Volvo använder. T.v. och mitten metallhållare och t.h. en i plast. 

Sammanfattning Volvo FMX 

 Överlag mycket komponenter på insida rambalk, vilket gör att kablage tvingas förläggas utanför 

denna vissa sträckor.  

 Nötningsrisk på ram och kablage i många områden. 

 Mycket slarviga lösningar för dragningar till SML på vissa ställen (beror troligtvis på 

påbyggarfirmor).  
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MAN chassi 
Under senare delen av examensarbetet så fanns även möjligheten att titta närmare på ett chassi 

från Scanias systermärke MAN. En kortare kontroll av lösningarna som är intressanta för detta 

examensarbete gjordes. Tyvärr fanns inte all utrustning av intresse monterat på detta fordon 

och det är därför denna analys är betydligt kortare än de övriga.  

 

Kabeldragning till baklyktinstallation 

 Ramhål som användes för genomföring av kablaget till baklyktinstallationen.  

 Inga HDSC kontaktdon användes men de ramhål som användes för genomföringen var 

tillräckligt stora för att kunna hantera dessa. 

 
Figur 103: Ramhål som används för genomföring av kablage till baklyktinstallation. 

Kablagehållare 

 De hållare som fanns monterade på det aktuella chassiet var tillverkade i plast. 

 Dessa plasthållare var av betydligt robustare typ än de varianter som många av konkurrenterna 

använder sig av.  

 
Figur 104. Några av de olika plasthållare som används. 

Sammanfattning MAN 

 HDSC kontaktdon används inte. 

 Ramhål används för kablagegenomföring till baklyktinstallation. 

 Plasthållare används för att hålla kablage på plats på insida rambalk. 
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Bilaga 5 – Undersökta leverantörssortiment för kablagehållare 
Leverantörer som tillhandahåller produkter som används för kablagefasthållning. 

Leverantörer hämtade från RECE:s hemsida.
78

 

 

 TE Connectivity  - http://www.te.com/catalog/menu/en/22747?BML=10576,12473 

 Delphi -

http://delphi.com/manufacturers/auto/ee/ecatalog/#/connectors/product/view/15495855?tab=res

ults&type=Mounting+Device&update=contentHTML&layoutTemplate=productDetail&produc

tID=15495855&option=fastening_type%7CBracket&_suid=1334054918248082728690929958

43  

 HellermannTyton - 

http://www.hellermanntyton.se/produkter?path=WWW08CableandWireMounts&page=1&offse

t=200&q=&att_0_Product_Headline_1=choose&new-filter=choose 

 Schlemmer - http://www.schlemmer.com/138-1-KatalogeBroschueren.html  
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http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=148397&docname=ind

ex (2012-04-02)  

http://www.te.com/catalog/menu/en/22747?BML=10576,12473
http://delphi.com/manufacturers/auto/ee/ecatalog/#/connectors/product/view/15495855?tab=results&type=Mounting+Device&update=contentHTML&layoutTemplate=productDetail&productID=15495855&option=fastening_type%7CBracket&_suid=133405491824808272869092995843
http://delphi.com/manufacturers/auto/ee/ecatalog/#/connectors/product/view/15495855?tab=results&type=Mounting+Device&update=contentHTML&layoutTemplate=productDetail&productID=15495855&option=fastening_type%7CBracket&_suid=133405491824808272869092995843
http://delphi.com/manufacturers/auto/ee/ecatalog/#/connectors/product/view/15495855?tab=results&type=Mounting+Device&update=contentHTML&layoutTemplate=productDetail&productID=15495855&option=fastening_type%7CBracket&_suid=133405491824808272869092995843
http://delphi.com/manufacturers/auto/ee/ecatalog/#/connectors/product/view/15495855?tab=results&type=Mounting+Device&update=contentHTML&layoutTemplate=productDetail&productID=15495855&option=fastening_type%7CBracket&_suid=133405491824808272869092995843
http://www.hellermanntyton.se/produkter?path=WWW08CableandWireMounts&page=1&offset=200&q=&att_0_Product_Headline_1=choose&new-filter=choose
http://www.hellermanntyton.se/produkter?path=WWW08CableandWireMounts&page=1&offset=200&q=&att_0_Product_Headline_1=choose&new-filter=choose
http://www.schlemmer.com/138-1-KatalogeBroschueren.html
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=148397&docname=index
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=148397&docname=index
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Bilaga 6 – Prisuppskattningar för nya lyftverktyg i produktion 
Preliminära kostnader och antal framtagna för byten av 242 stycken hela lyftdon respektive 

enbart lyftdonstappar. Erhållna av Göran Sandman (MSPP), kostnader baserade på tidigare 

beställningar gjorda i Nederländerna. 
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Bilaga 7 - Genomgånget CAD material med RTCB 
 

Inledning Bilaga 8 
Detta är en kortare sammanfattning av det material och anteckningar som sammanställdes 

under arbetet med CAD-modeller och nedbrytningar från de fordon som examensarbetet 

avgränsades mot i första hand. Uppfattningarna som läggs fram i denna bilaga baseras på 

diskussioner med de ansvariga konstruktörerna för ramarna och deras utformning (gruppen 

RTCB) i de aktuella delarna på chassi för kabeldragning till baklyktinstallation.  

Under dessa diskussioner togs även andra relevanta fordonskonfigurationer upp, de utvalda 

fordonskonfigurationerna i denna bilaga får dock ses som illustrativa för problematiken som 

uppstår med att införa större ramhål. Därför tas inga andra fordonskonfigurationer än dessa upp 

i denna bilaga.  

 

Dragbilar 

Chassinummer 1 - [4x2, luft, 3500mm] 
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Sammanfattning  

Enligt RTCB ska ett nytt större hål vara möjligt att införa på denna typ av chassi (A4X2).Det 

som kan ställa till problem enligt RTCB är förmodligen de motviktsinstallationer som finns på 

vissa av dessa dragbilar (se bild nedan). Denna installation är nämligen special anpassad efter 

det befintliga hålen och passar precis. Men det ska finnas utrymme att om man flyttar fram 

hålpositionen.  

 

 

 
   

  



113(130) 

Chassinummer 2 - [4x2, luft, 3700mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Är troligtvis ok med nytt hål på denna konfiguration, enligt RTCB.  
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Chassinummer 3 - [4x2, blad, 3550mm] 

 

 
 

 
 

Här ligger mycket komponenter felplacerade, se bilder ovan. Det finns två större ramhål i bakre 

delarna av ram. Främre ramhålet används till kablaget.  

 

Sammanfattning 

Denna fordonskonfiguration ska kunna använda sig av förstorade ramhål enligt RTCB. 
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Chassinummer 4 - [6X4, blad, 3100mm] 

 

 
 

 
 

Det finns ett genomföringshål i rambak. Detta sitter dock väldigt nära inpå skärmstaget vilket 

gör att det troligtvis måste flyttas om man ska kunna förstora upp det. Det verkar finnas en del 

tillgängliga ytor till höger om det befintliga skärmstaget (se bild ovan). 

 

 
 

 

Sammanfattning  

Nya större ramhål ska vara möjliga att införa på ovanstående fordonskonfiguration enligt 

RTCB. Dessa fordon har redan en uppdaterad hålposition där hålen sitter längre fram på 

ramarna där det finns mera fritt utrymme. 
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Chassinummer 5 - [6x4, blad, 3500mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Samma situation som för ovanstående fordonskonfiguration (chassinummer 4) gäller även i 

detta fall.  
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Chassinummer 6 - [6x2, luft, 3500mm] 

 

 
 

 
 

 
 

Sammanfattning  

Framtida förstoring av ramhålet på dess ungefärliga position ska vara möjlig enligt RTCB. 

Kommande positionering av viss utrustning exempelvis från RTLL bör verifieras vid förstoring 

av hålet.  
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Chassinummer 7 - [6x4, luft, 3500mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Ny framflyttad position av ramhålet finns idag och därför ska en förstoring av detta på den nya 

positionen vara möjlig enligt RTCB. 

 

  

Sammanfattning dragbilar  
Enligt RTCB:s åsikt så ska en modifierad hålstorlek vara möjlig att införa på dragbilarna.  

Dock måste verifiering  med nya hålpositioner och storlekar och annan utrustning som kan 

fattas i dessa modeller göras. Exempel på sådan utrustning kan komma från grupper som RTLR 

samt RTLL.  
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Lastbilar 

Chassinummer 8 - [6x4, blad, utan dragbalk, 3300mm] 
 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Ska troligtvis vara möjligt att införa nya ramhål på enligt RTCB. Bör dock verifieras att 

underkörningsskydd inte vållar några problem med den nuvarande positioneringen av ramhålet.  
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Chassinummer 9 - [6x4, blad, utan dragbalk, 4100mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Fordonskonfigurationen har en bogserbalk (dock felplacerad).Nytt större ramhål ska troligtvis 

få plats. positioneringen av det framtida ramhålet måste dock synkroniseras med lyftverktygens 

framtida utformning. 
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Chassinummer 10 - [8x4, blad, utan dragbalk, 4100mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 
Ny hålposition kan bli aktuell för denna konfiguration om den, i nedbrytningen, felplacerade 

bogserbalken tar upp för mycket utrymme i det aktuella området enligt RTCB.   
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Chassinummer 11 - [8x4, blad, utan dragbalk, 4700mm] 

 

 
 

 
 

 
 

Sammanfattning:  

Detta är troligtvis ett chassi som ska utrustas med tippbart flak (tippbil). Detta medför att 

fordonet kommer att utrustas med många BWA fästen som ska ta upp lasterna som dessa flak 

ska klara, vissa av denna typ av BWA fästen täcker upp områden där en nya hålposition kan 

vara möjlig. Det är därför möjligt att denna konfiguration måste ha en alternativ kabeldragning 

under ram om ramhålen täcks upp av dessa BWA-fästen. Om denna kabeldragning blir aktuell i 

dessa fall får framtida undersökningar visa. 

  

Dock ska det finnas utrymme för kabeldragningen att kringgå fjädringsinstallationerna i dessa 

fall. Denna lösning är den som används på dessa fordonskonfigurationer idag.    
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Chassinummer 12 - [6x4, blad, dragbalk, 3300mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Den här typen av fordonskonfigurationer kommer att få dragbalkar monterade i den hålbild 

(längst bak på ramen) som syns på bilderna ovan. Dessa dragbalkar finns i flera utföranden och 

vissa av dem tar upp stor plats och många av hålen. Detta kan ställa till problem för ett nytt 

större ramhål placerat i samma område som det befintliga.  

Enligt de undersökningar som har kunnat genomföras hittills så ska det vara möjligt att införa 

de nya större ramhål tillsammans med denna dragbalksanpassning, enligt RTCB. Detta baseras 

då på Ø50mm upphängningshål samt en påminnande lyftverktygsutformning som i dagens läge 

men lyftdonstapphållaren modifierad till Ø74mm, enligt inrådan från ansvarig 

produktionstekniker.      
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Chassinummer 13 - [8x4, blad, dragbalk, 4300mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Även denna lastbilskonfiguration har dragbalksanpassning och därför gäller samma faktum 

som på chassinummer 12.  
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Chassinummer 14 - [8x4, blad, dragbalk, 4700mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Även denna fordonskonfiguration har dragbalksanpassning och därför måste fortsatta 

undersökningar göras enligt det som nämndes under sammanfattningen för chassinummer 12.   
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Chassinummer 15 - [6x2*4, luft, utan dragbalk, 4700mm] 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Denna nedbrytning har felplacerade komponenter. Denna fordonskonfiguration ska enligt 

RTCB ha tillräckligt mycket utrymme tillgängligt för att förstora upp ramhålen på den 

befintliga positionen.  

 

Sammanfattning lastbilar 
Enligt RTCB:s åsikt så ska det finnas tillräckligt med utrymme för förstorade ramhål 

tillgängliga på lastbilar utan dragbalksanpassning. Fortsatta undersökningar om hur dessa olika 

dragbalksanpassningar  kommer att påverka förstorade ramhål för upphängning i produktion 

och genomföring av kablage måste göras i framtiden. Även positioneringen av andra 

komponenter i de tänkta områdena för placeringen av de förstorade ramhålen måste verifieras 

ytterligare.  

Med utgångspunkt från de undersökta lastbilskonfigurationerna och dragbalksanpassning så ser 

det ut att vara möjligt att kombinera dessa med större ramhål. 
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Bilaga 8 – Översikt möjliga hjulkonfigurationer 
Kompletterande material avsnittet Hjulkonfigurationer i rapporten. 

 

 
Figur 105: Förklaring av de illustrerade axlarna på Figur 106.79 

 
Figur 106: Översiktsbild på Scanias 13 A-order hjulkonfigurationer (färdriktning åt vänster). Rättelse - 6x2/2 ska ha 

styrande stödaxel framför drivande axel.  80 

                                                 
79

 http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf (2012-05-02) 

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf
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Bilaga 9 - Översikt möjliga fordonskonfigurationer 
 

Kompletterande material för avsnittet Utrustningens påverkan på kabeldragningen. 

 
Figur 107: Översiktstabell över de olika möjliga kombinationerna som finns tillgängliga hos Scania, med avseende på 

hjulkonfiguration, chassianpassning samt axelavstånd.81 

                                                                                                                                                           
80

 http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf (2012-05-02) 
81

 http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf (2012-05-02)  

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl357830-hENRIK.pdf
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Bilaga 10 – Översiktsbild modulkomponenter hos Scania 
 

Kompletterande bild till avsnittet Scanias modulsystem. 

 

 
Figur 108: Bild som illustrerar hur komponenter i Scanias ”bygglåda” kan kombineras ihop till ett färdigt fordon.82 

  

                                                 
82

 http://www.devisa-hb.se/thinkingconference/Featured/JohanssonUrban/slides.pdf (2012-04-30) 

http://www.devisa-hb.se/thinkingconference/Featured/JohanssonUrban/slides.pdf
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Bilaga 11 – Urval av tidigare gjorda säkerhetsanalyser 

 
 RTSA01208 - 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/file/showfile.p?fileid=99185 

 PD 1483899 - \\guran\archive\DocArc\Technical Product Data\FMEA\1483899.pdf 

 Dokument: 1522134 – Sökbar under STDV      

 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/file/showfile.p?fileid=99185
file://guran/archive/DocArc/Technical%20Product%20Data/FMEA/1483899.pdf

