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Sammanfattning 

Ett av de mest komplexa gränssnittsområdena på Scanias lastbilar är gränssnittet mellan 

komponenter och ramsidobalkarna. Orsaken till detta är att det inte finns något standardiserat 

gränssnitt på hur infästningen av en rammonterad komponent ska ske, utan varje komponent har 

idag ett unikt gränssnitt mot ramsidobalken. Detta försvårar möjligheten till fri placering och 

speglingsbarhet längs ramsidobalkarna. 

Detta examensarbete har utförts i syfte att ta fram en beskrivning på hur en rammonterad modul bör 

utformas, vilka gränssnitt den ska ha mot ramen samt vilken standardiserad längdenhet den bör 

delas in i. Vidare har de komponenter och parametrar som påverkar chassikompositionen studerats 

för att få en bild över den problematik som finns när en flexibel chassikomposition ska uppnås. 

Examensarbetet behandlar komponenter mellan hjulhusen och de komponenter som studerats är 

bland annat: Trycklufttankar, SCR-tankar, ljuddämpare, tvärbalkar, bränsletankar och fjädring. 

Målet har varit att ge rekommendationer på hur dagens chassikomposition kan förbättras för att öka 

flexibiliteten och få en mer modulär produkt. 

Efter övergripande studier av dagens komponenter har ett koncept tagits fram på hur ett gränssnitt 

bör se ut för infästningen av en rammonterad komponent, var media ska dras och var fästen för 

påbyggnationer ska placeras. 

Resultatet visar att den första komponenten bör börja på ett avstånd av 675 mm från det teoretiska 

framaxelcentrumet i stället för de 700 mm som det är idag. Det andra främre gränssnittet bakom den 

andra framaxeln bör hållas kvar på 2675 mm från det teoretiska framaxelcentrumet. Utöver detta 

bör axelavståndsdelningen behållas tills det skapas en tydlig plan på hur utvecklingen av nya 

komponenter ska ske. Vidare bör det bakre gränssnittet delas in i tre steg; 705 mm, 818 mm och 905 

mm. 
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Abstract 

One of the most complex areas of the interfaces at Scania is the interface between components and 

the side members on the truck. The reason is that there are no standardized interfaces for the 

attachment of a frame mounted component on the side member. Each component has its own 

unique interface, which makes it almost impossible to mount the components on other than 

standardized positions. 

This master thesis has been carried out to develop how a component mounted on the side member 

should be designed, which interfaces it should have to the side member and what standardized unit 

of length it should be divided into. The study also includes the components and parameters that have 

an effect on the composition of the chassi. The study discusses the components between the front 

and rear wheel housing; some of the studied components are: compressed air tanks, SCR tanks, 

silencer, crossmember, fuel tanks and suspensions. 

The goal with this master thesis is to give recommendations of how the composition of the chassi 

may improve to increase the flexibility and get a more modularized product. 

After a general study of the components of today a concept has been developed for how an interface 

should look like for the attachment of a component on the side member, where tubes and electric 

cables should be connected and where brackets for bodybuilders should be placed. 

The results show that the first component should start at a distance of 675 mm from frame front 

instead of 700 mm as it is today. The second interface behind the second front axle should be kept at 

2675 mm from frame front. In additional to this the division of the axle distance should be kept as it 

is today until a roadmap for how the components will develop. Further, the interfaces in front of the 

rear axle should be divided into three steps; 705 mm, 818 mm och 905 mm. 
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vändskivskoppling 
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1 Inledning 
Inledningens syfte är att ge en bakgrund till studien och att sätta in läsaren i ämnet. 

1.1 Problembakgrund 
Omvärlden och kundens behov förändras ständigt. Det kommer nya marknader, nya lagar och ny 

teknik. Ett av Scanias kärnvärden är att erbjuda kunden rätt produkt efter kundens egna behov.  I 

dagsläget är världsekonomin relativt instabil och företag kan snabbt tappa beställningar eller i värsta 

fall gå i konkurs. Om en kund då redan lagt en beställning av en eller flera lastbilar måste denna dras 

tillbaka. Om en lastbil redan börjat tillverkas måste Scania antingen modifiera den eller hitta en ny 

kund till den. 

Det kan också vara så att kunden kommer in med sena ändringar av specifikationen. I vissa fall kan 

det vara så att när lastbilen levererats och tagits i bruk så kan den behöva modifieras på grund av 

exempelvis ändrade körförhållanden eller förutsättningar. Ett annat exempel är lastbilar som leasas, 

när leasingperioden går ut för den första kunden kan lastbilen behövas byggas om för att passa nästa 

kunds behov. Dessa exempel påvisar vikten av att kunna ha en flexibel produkt. 

Ett sätt att uppnå flexibilitet är via modularisering. Modularisering är en av grundstenarna i Scanias 

arbetssätt och det anses vara en av de verkligt bidragande faktorerna till företagets framgångar. Med 

modularisering menas att ett mindre antal komponenter kan kombineras till ett stort antal specifika 

slutprodukter. En förutsättning för att modulariseringen skall vara lyckad är att komponenter är 

kompatibla med varandra, det vill säga att det finns ett standardiserat gränssnitt mellan 

komponenterna. 

Ett av de mest komplexa gränssnittsområdena på lastbilen är gränssnittet mellan komponenter och 

ramsidobalkarna. Detta trots att det handlar om förhållandevis få komponenter sett till den stora 

mängd varianter som finns. Det är det stora antalet kunder, där varje kund har ett specifikt behov, 

som ger de många olika lastbilsvarianterna. Vilket i sin tur skapar den stora komplexiteten. 

Svårigheten ligger i att hitta generella och standardiserade positioner och utrymmen för hur 

komponenterna ska placeras samtidigt som kunden ska ges stor valmöjlighet. Detta medför att det är 

önskvärt att kunna uppnå en mer flexibel chassikomposition. 

För att skapa mer flexibilitet för hur komponenter utanpå ram ska komponeras krävs på sikt en ökad 

tillämpning och utveckling av dagens packningsstrategier. Målsättningen är att ha 

packningsstrategier som innefattar: 

 standardiserade moduler 

 standardiserat gränssnitt för infästningen mellan modulerna och ramsidobalken  

 standardiserat gränssnitt för mediadragning t.ex. bränsle, luft och el 

 standardiserat gränssnitt mot påbyggnationer 

 möjlighet till fri placering längs ram  

 möjlighet till speglingsbarhet  

Det ska även finnas möjlighet för sen variantbildning, vilket innebär att varianten eller 

förändringen av produkten kan införas i en sen fas av produktionen utan stora förseningar och 

kostnader. Önskad flexibilitet i chassikompositionen ses i Figur 1. 
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Figur 1 - Önskad flexibilitet hos moduler på ram 

En standardisering som eftersträvas är att utforma komponenterna efter 300 mm breda moduler, det 

vill säga komponenterna utformas till att vara multiplar av 300 mm. Till detta har en standardiserad 

hålbild på ramsidobalkarna införts. Placeringen av hålbilderna för chassiartiklar har börjat anpassats 

till denna modulhålsindelning, vilket innebär att påbyggnadsfästen och andra komponenter lättare 

kan sättas dit eller flyttas. Detta görs för att underlätta packningen av komponenter på ramen och för 

att få mer standardiserade komponenter i en modulär produkt. 

I dagsläget är problemen med dessa packningsstrategier då exempelvis varje komponent har ett 

unikt gränssnitt för infästning på ramsidobalken samt att storleken på dessa komponenter varierar. 

Exempel på komponenter som är monterade på ramsidobalkarna är ljuddämpare, batterilåda, 

trycktankar och bränsletankar. 

Figur 2 visar tre olika typer av installationer; ljuddämparinstallation, batterilådeinstallation och SCR-

tanksinstallation. SCR-tanksmodulen är 300mm bred och infästningen sker i de yttersta modulhålen 

inom modulen. För ljuddämparen som är 623mm bred, sker infästningen förskjuten in mot mitten. 

Batterilådan är likt ljuddämparen större än 600mm men utnyttjar inte de standardiserade 

modulhålen och infästningen är förskjuten utåt. I figuren är också de tänkte 300 mm modulerna 

markerade vilka har positionerats efter dagens gränssnittsindelning och det framgår att ingen av 

dessa installationer följer den tänkta indelningen. 

En påbyggare börjar ofta med att riva ner alla komponenter från ramsidobalken för att sedan 

montera tillbaka dem på den mest optimala platsen för den specifika påbyggnationen. De olika 

varianterna av infästningar medför att om komponenterna skall byta plats så måste stor hänsyn tas 

till vart de placeras, så att inte kollisioner uppstår. Detta skulle undvikas om det fanns ett 

standardiserat gränssnitt.  
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Figur 2 - Skillnad mellan tre typer av komponentinstallationer 

1.2 Syfte 
Konkurrensen antas hårdna vilket leder till att det krävs nya sätt att utveckla 

kompositionsmöjligheterna så att alla kunders olika krav och önskemål kan uppfyllas mer effektivt. 

Syftet med denna rapport är att beskriva tillvägagångssättet för vidareutvecklingen av dessa 

packningsstrategier samt hur dessa ska samverka för att utveckla modulariseringen ytterligare och på 

så sätt öka kompositionsmöjligheterna. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att: 

1. Ta fram en beskrivning och en modell på hur en rammonterad modul bör utformas, vilka 

gränssnitt den ska ha mot ram samt vilken standardiserad längdenhet den bör delas in i. 

Detta ska visualiseras via CATIA V5 ur ett modulariseringsperspektiv. 

2. Studera de komponenter och parametrar som påverkar chassikompositionen för att få en 

bild av nuläget och hur de är utformade. Detta för att se hur dessa kan utvecklas för att öka 

modulariseringen på ramsidobalkarna. 

3. Ta fram en enkel Roadmap över varje komponent för att förstå hur dessa har och kommer 

att utvecklas inom de närmaste åren och för att se om det finns någon händelse, exempelvis 

vid införandet av ny emissionslagstiftning, som kommer ställa nya krav på dagens 

komponenter och dess prestandasteg. 

I dessa punkter ingår att ge rekommendationer på hur komponenter och parametrar bör utformas 

vid utveckling av nästa generations lastbilschassi. 

Ljuddämpare 

Batterilåda SCR-tank 

Färdriktning 

Färdriktning 

Färdriktning 



4 
 

Målet är att få en standardiserad och tydlig chassiindelning med ett standardiserat gränssnitt mot 

ramsidobalkarna som på sikt skall kunna reducera antalet aktiva komponenter i Scanias 

produktportfölj samtidigt som antalet möjliga varianter av lastbilar ökar. 

1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar som avses besvaras är: 

1. Går det att utveckla Scanias packningsstrategier ytterligare och hur ska detta i så fall ske?  

2. Vilka förutsättningar krävs på nästa chassikomposition för att öka användning av 

standardiserade moduler? 

3. Hur ska en standardiserad modul och dess gränssnitt mot ram utformas? 

1.5 Avgränsning 
Denna studie behandlar enbart Scanias lastbilsprogram där endast de lastbilar som är valbara för 

samtliga kunder, så kallad A-order. Det finns också S-order vilka är specialanpassade lastbilar utefter 

enskilda kunders specifika önskemål och dessa kommer således inte att tas i beaktning i denna 

studie. 

De packningsstrategier som föreslås, kommer endast gälla komponenter som sitter utanpå 

ramsidobalkarna mellan första framaxeln och första bakaxeln. Arbetet kommer i första hand endast 

gälla komponenternas utbredning i x-led, dvs. i lastbilens förlängning. 

Huvudkablage med media antas dras inuti ramsidobalken, då detta är något Scania eftersträvar, för 

att sedan på något sätt dras ut till varje enskild komponent.  

Eftersom målet med detta examensarbete är ett produktkoncept, och den satta tidsramen är 20 

veckor, så kommer resultatet främst inkludera konceptstudier, inte detaljerade tekniska lösningar. 

1.6 Scania CV AB 
Scania CV AB är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. En 

växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och kundfinansiering. 

Under 2011 levererade Scania 72 120 lastbilar, 7 988 bussar och 6 960 industri- och marinmotorer. 

Under samma år uppgick faktureringen till 87 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 9,4 

miljarder kronor. 

Scania är ett globalt företag med huvudkontor i Södertälje, Sverige. Scania är verksamt i ungefär 100 

länder och har mer än 37 000 anställda. Av dessa arbetar cirka 3 300 inom forskning och utveckling, 

varav de flesta i Södertälje i närheten av företagets produktionsenhet. 

Slutmontering av produkterna sker, förutom i Södertälje, även i Angers i Frankrike, i Swolle i Holland 

samt i San Paolo i Brasilien. Scanias huvudmarknader är Europa och Latinamerika. 

Scania bygger sina produkter efter ett egenutvecklat modulsystem. Systemet bygger på att en 

begränsad mängd komponenter ska vara kompatibla med varandra och tillsammans skapa en oändlig 

mängd kompletta fordon. Således kan kunden skräddarsy sin egen lastbil utifrån dess specifika 

behov. 
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Scanias vision är att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde för 

sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter. 

1.7 Rapportindelning 
Kapitel 2 – Genomförande 

Det här kapitlet beskriver examensarbetets genomförande samt de verktyg som använts under 

arbetet. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen beskriver de begrepp som är relevanta för arbetet och syftar till att ge 

läsaren en allmän introduktion i ämnet. 

Kapitel 4 – Empirisk studie av Scania 

Den empiriska studiens syfte är att beskriva Scanias syn och tankesätt på de ämnesområden som 

finns i den teoretiska referensramen. Denna studie baseras på intern information.  

Kapitel 5 – Nulägesanalys 

Nulägesanalysen syftar till att redogöra för den aktuella situationen på företaget där komponenter 

som är inblandade beskrivs. För att få förståelse för de olika komponenternas funktion 

rekommenderas att läsa igenom Appendix A – Komponenternas funktion innan läsaren går vidare till 

följande kapitel. 

Kapitel 6 – Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat som utkommit utifrån den nulägesanalys som gjorts och därefter 

presenteras den framtagna modulen. 

Kapitel 7 – Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det resultat som uppkommit utifrån nulägesanalysen, den framtagna teorin 

samt den empiriska studien som gjorts på Scania. 

Kapitel 8 – Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som framkommit under arbetets gång samt rekommendationer 

på framtida studier inom detta område. Kapitlet avslutas med en lista med förslag på nya 

examensarbeten. 
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2 Genomförande 
Det här kapitlet beskriver examensarbetets genomförande samt de verktyg som använts under 

arbetet. 

Den arbetsgång som detta examensarbete följt visas i Figur 3. 

Första steget var att identifiera de problem som fanns. Detta gjordes genom kontakt med de 

anställda på gruppen RTLX - Vehicle Layout & Concepts på Scania, Södertälje och genom 

examensarbetets lydelse. De identifierade problemen beskrivs av de framtagna frågeställningarna. 

Andra steget var att bygga upp en gedigen litteraturbas inom ämnet, varpå böcker och artiklar med 

fokus på modularisering, produktarkitektur och gränssnitt studerades, dessa begrepp presenteras i 

kapitel 3 Teoretisk referensram. Detta gjordes för att erhålla en god uppfattning av vad som är erkänt 

inom dessa områden. Litteraturstudien ligger även till grund för refereringssyfte för att understryka 

de lösningsgångar som använts. En empirisk studie av Scania har gjorts för att presentera Scanias syn 

och tankesätt på de ämnesområden som finns i den teoretiska referensramen, denna studie finns 

presenteras i kapitel 4 Empirisk studie av Scania. 

Efter skapandet av den teoretiska referensramen och den empiriska studien påbörjades själva 

konceptframtagningsprocessen. Tidigt i processen bestämdes att en nulägesanalys, vilken redovisas i 

kapitel 5 Nulägesanalys, måste göras för att finnas som grund till det koncept och de 

rekommendationer som skall ges. Nulägesanalysen var viktig för att se vilka förutsättningar som finns 

för dagens komponenter samt för att se vilka parametrar, såsom till exempel axelavstånd, påverkar 

packningen. Komponenter och parametrar som analyserades var: 

 Trycklufttankar  Påbyggnadsfästen 

 Fjädringstyper   Axelavstånd 

 Hjulkonfigurationer  Batterilåda 

 Bränsletankar  Ljuddämpare 

 Tvärbalkar  SCR-tankar 

Den tilltänka Roadmapen över varje komponent integrerades i nulägesanalysen i form av en kort 

beskrivning. 

För att få en uppfattning om hur dessa komponenter är sammansatta har sju kompletta digitala 

lastbilar med olika konfigurationer tagits fram med hjälp av anställda från RTLI - Geometry Assurance 

and Testing. Tabell 1 visar de utvalda lastbilarna där hjulkonfiguration, chassianpassning och 

Teoretisk 
referensram 

Empirisk studie 
av Scania 

Modulframtagning 

Nulägesanalys 

Analys/Rekommendationer 
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Figur 3 - Examensarbetets arbetsgång 
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anledning till att just denna specifikation studerades visas. En utökad specifikation av de utvalda 

lastbilarna återfinns i Appendix C – Analyserade lastbilsspecifikationer. 

Tabell 1 - Analyserade lastbilar 

 

 

 

 

 

Figur 4 visar en bild över de hjulkonfigurationer som ingick i de analyserade lastbilarna. 

Anledningen till att dessa lastbilar valdes ut var att deras specifikationer innehöll många olika 

positioner och prestandasteg av komponenter. Vilket gör att de täcker många av de olika varianter 

som finns. Lastbilarna bröts sedan ner till att endast innehålla de komponenter som påverkar 

packningen på ramsidobalkarna. Detta gjordes för att få en förståelse för hur utgångspunkten ser ut 

för de olika komponenterna samt för att underlätta visuellt med enbart en övergriplig mängd 

komponenter. 

Hjulkonfiguration Chassianpassning Anledning att studera 

4x2 Articulated Stor volym 

4x2 Articulated Extra låg 

4x2 Articulated Nordic tractor, batterier höger 

6x6 Basic AWD 

6x2/4 Articulated Ont om utrymme, batterier bak 

8x4 Basic Dubbla framaxlar, bladfjädring 

4x2 

6x2/4 

8x4 

6x6 

Figur 4 - Bild över de analyserade lastbilarnas hjulkonfigurationer 
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Komponenternas funktion och syfte beskrevs för att förstå de villkor och begränsningar som de 

ställer. Gruppchefer och erfarna konstruktörer för berörda komponenter på ramsidobalkarnas utsida 

på Scania intervjuades för att få förståelse för komponenternas funktion och för att få veta deras 

idéer och tankar om hur framtida utveckling kan komma att se ut. 

Parallellt med genomförandet av nulägesanalysen påbörjades framtagningen av konceptet för hur 

infästningen av komponenter mot ramsidobalken bör se ut samt hur olika modifieringar på de 

nuvarande komponenterna kan komma att förbättra packningen. Vidare analyserades huruvida det 

tillgängliga området mellan hjulhusen kunde utnyttjas fullt ut med dagens 300 mm moduler. 

2.1 Använda verktyg 
För att ta fram de gränssnitt och layout en modul bör ha användes CATIA V5 för utrymmesanalyser 

och PLM-systemet ENOVIA användes för att snabbt kunna växla mellan de olika komponenterna som 

finns i dagsläget. 

2.1.1 Computer Aided Design (CAD) med CATIA  

CAD avser digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion 

och arkitektur. CAD används främst för detaljkonstruktion av 3D-modeller och 2D-ritningar av fysiska 

produkter. CAD kan användas genom hela konstruktionsprocessen, från konceptuell design och 

layout av produkter till och val av tillverkningsmetoder. Fördelar med digitala konstruktioner är att 

digital analys kan kombineras med simulering, vilket gör det möjligt att virtuellt skapa och analysera 

en mekanisk produkt i sin miljö vilket medför att utvecklingstiden kortas ner och kostnaden vid 

produktutvecklingen sjunker. CAD ger möjlighet att utvärdera formgivning gentemot de regelverk 

som är uppsatta och det används även till att skapa verklighetstrogna simuleringar av produkten utan 

prototyper. (Johannesson m.fl., 2004) 

CATIA (Computer Aided Three- dimensional Interactive Application) är en programvara för 

produktkonstruktion som är utvecklad av franska Dassault Systèmes. Alla tillgängliga verktyg i CATIA 

hittas under olika arbetsbänkar, allt från modellering till analyser av olika slag. De arbetsbänkar som 

användes i detta examensarbete var Part design, Assembly design och Generative shape design. 
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen beskriver de begrepp som är relevanta för arbetet och syftar till att ge 

läsaren en allmän introduktion i ämnet. 

3.1 Modularisering 
Den ständiga strävan efter att reducera kostnader vid tillverkning och utvecklingsarbete ställer höga 

krav på produkten. Ett begrepp som därför blir allt mer vanligt inom industrin är modularisering. 

Olhager (2010) beskriver modularisering som en kombination av på förhand givna delsystem eller 

byggblock, s.k. moduler, där syftet är att begränsa antalet moduler samtidigt som antalet möjliga 

produktvarianter ökar. Detta medför att kunden upplever att valmöjligheten att komponera sin egen 

produkt är stor, vilket styrks av bland annat Blackenfelt (2001) och Baldwin m.fl. (1997). 

Erixon m.fl. (1996) benämner begreppet modularisering som en standardisering av komponenter på 

sortimentnivå där förutsättningar för en lyckad modularisering bygger på ett fungerande 

tvärfunktionellt arbete och en långsiktig plan för produkten. 

Baldwin m.fl. (1997) beskriver modularisering som en strategi för att organisera komplexa produkter 

och processer där slutprodukten är uppbyggd av moduler som är konstruerade oberoende av 

varandra men som fungerar tillsammans. 

Baldwin m.fl. (2000) menar att modularisering uppnås genom att dela upp information i visuell 

information och dold information. Denna uppdelning specificerar vilka parametrar som kommer att 

interagera utanför modulen och hur möjliga interaktioner mellan moduler hanteras. Den visuella 

informationen definieras som, sett utifrån den slutgiltiga produkten, information eller beslut som 

påverkar mer än en modul. När den visuella informationen väl slagits fast är den väldigt svår och 

kostsam att ändra vilket medför att dessa regler bör fastslås innan arbetet med att utveckla 

modulerna kan ta sin början. Den dolda informationen påverkar däremot endast den enskilda 

modulen och ändringar kan därmed fastslås sent i utvecklingsprocessen. (Baldwin m.fl., 2000) 

Baldwin m.fl. (2000) menar att syftet med modulär systemdesign kan sammanfattas i tre punkter, 

dessa är: 

 Modularisering medger att ökad komplexitet kan hanteras 

 Modularisering tillåter att olika delar i en konstruktion kan utvecklas parallellt 

 Modularisering tillåter bättre hantering av risker och osäkerheter 

Baldwin m.fl. (1997) anser att många tillverkare använder sig av modularisering för att det är lättare 

att tillverka komplexa produkter genom att dela in tillverkningen i moduler. 

Modularisering bygger således på kompabilitet mellan olika moduler vilket innebär att gränssnittet 

mellan modulerna bör vara väl definierade och förankrade, vilket även stöds av Erixon m.fl. (1996) 

som understryker att det är av yttersta vikt att gränssnittet är definierat och fastställt. En av de 

största fördelarna med modularisering är att med ett fastställt gränssnitt kan separata moduler 

utvecklas parallellt för att i ett senare skede vara fortsatt kompatibla med varandra. 

Modularisering ger således möjligheter att variera den slutgiltiga produktens funktioner och 

egenskaper vilket kan vara en stor konkurrensfördel gentemot en mindre anpassningsbar produkt. 

(Fagerhof, 2010) 
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Fördelarna med en lyckad modularisering är många. Modularisering kan medföra kortare 

utvecklingstid och lättare att genomföra produktförändringar. Modularisering kan också ge en 

reducerad riskbild vid nyutveckling då osäkerhetsfaktorerna är betydligt färre. Ytterligare fördelar 

som modularisering kan leda till är ökad kvalitet på produkten samt en reducering av antalet artiklar. 

En förutsättning för att modularisering ska lyckas är att modulindelningen är ”rätt utnyttjad” vilket 

menas att företaget har definierat vilka effekter som eftersträvas med förändringen. Att enbart 

modulindela produkten behöver inte innebära att alla positiva effekter vinns efter förändringen. 

(Erixon m.fl., 1996) 

Att modularisera en produkt tillför inte enbart fördelar, Baldwin m.fl. (1997) anser att en nackdel 

med modularisering är att modulsystemen är betydligt svårare att konstruera i jämförelse med 

sammanbundna system. 

Erixon m.fl. (1994) påvisar tre situationer där modularisering bör ifrågasättas, dessa är vid: 

 Enstyckstillverkning 

 Optimering av produkten ur en teknisk synvinkel 

 Höga tillverkningsvolymer utan varianter/utvecklingsbehov 

Detta innefattar således produkter som är enkla i funktionen, i den meningen att de inte behöver 

kombineras med andra enheter. Således finns varken ett behov eller vinst i att utveckla gränssnitten 

på produkten då de troligen inte behövs. (Erixon m.fl., 1994) 

I Figur 5 illustreras begreppen delkomponent, gränssnitt och modul samt hur kopplingarna mellan 

dessa begrepp ser ut. Varje modul, i detta fall kugghjul, är uppbyggd av delkomponenter som 

kopplats samman med andra delkomponenter inom samma område. Moduler passas sedan samman 

genom definierade gränssnitt mellan varandra, i detta fall kuggar. Således kan delkomponenterna 

och modulerna utvecklas och förändras över tiden utan att det påverkar de andra modulerna, givet 

att gränssnitten, kuggarna, hålls intakta vilket stöds av bland annat Baldwin m.fl. (1997) och 

Blackenfelt (2001). 

 

Figur 5 - Illustration över modulindelning (efter Blackenfelt, 2001) 

. 

. 

Delkomponent 

Gränssnitt 

Modul 
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Ulrich & Eppinger (2008) betonar vikten av att skapa en schematisk bild över produkten för att få en 

god överblick över vad som kan delas upp i moduler som sedan kan kopplas samman genom 

gränssnitt. 

3.2 Gränssnitt 
Erixon m.fl. (1996) menar att när en produkt delats upp i moduler är det av yttersta vikt att definiera 

de gränssnitt som finns mellan dessa. Genom väl definierade gränssnitt kan som nämnts tidigare 

varje modul utvecklas var för sig utan att påverka omgivningen. För att illustrera gränssnitten mellan 

modulerna har Erixon m.fl. (1996) tagit fram en gränssnittsmatris, se Figur 6. 

 
Gränssnittsmatrisen definierar två typer av gränssnitt, geometriska (G) och energiöverförande (E), 

vilket visar modulernas gränssnitt mot varandra. Syftet med matrisen är att ge möjlighet att 

analysera modulernas beroende för att skapa en förståelse för hur modulerna påverkar varandra. 

Erixon m.fl. (1996) 

Exempelvis har delmodul 2 gränssnitt mot tre andra delmoduler; delmodul 1, delmodul 3 och 

delmodul 4. Gränssnittet mellan delmodul 2 och 1 samt 2 och 3 är av typen energiöverförande och 

mellan delmodul 2 och 4 av typen geometriska. 

Blackenfelt (2001) definierar modulgränssnitt som ytor mellan delkomponenterna, där dessa ytor 

innehar ett annat syfte än enbart kontakt. Vidare delar Blackenfelt (2001) upp modulgränssnittet i 

två grupper: 

 Funktionsrelationer som innehåller energi-, informations- och materialflödesgränssnitt, vilka 

ger en beskrivning på funktions/lösningsnivå 

 Geometriska samband innefattar en mer detaljerad beskrivning såsom geometri och 

utrymma vilket ger en större koppling till en lösnings/detaljnivå 

Funktionsrelationerna som Blackenfelt (2001) definierar har i stort sett samma innebörd som Erixons 

m.fl. (1996) energiöverförande gränssnitt. 

Baldwin m.fl. (2000) visar även på vikten i att gränssnitten måste beskrivas i detalj för hur modulerna 

ska integreras. Ett krav för att inneha en stor variantflora är således att inneha väldefinierade och 

förankrade gränssnitt mellan varje delmodul, både av utrymmesmässigt skäl men också för 

kompabiliteten. 

Delmodul 1 

Delmodul 2 

Delmodul 3 

Delmodul 4 

Delmodul 5 

G 

G 
G 

G 
G 

G,E 
E 

Figur 6 - Gränssnittsmatris (efter Erixon m.fl., 1996) 
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3.3 Produktarkitektur och produktlayout 
Med en produkts arkitektur avser Ulrich & Eppinger (2008) produktens uppbyggnad av 

funktionsrealiserande dellösningar samt hur dessa är arrangerade i förhållande till varandra, hur de 

samverkar och med vilka gränssnitt det kopplas ihop med. Johannesson m.fl. (2004) menar att val av 

arkitektur måste tas i beaktning då komponenter väljs och då nya detaljer konstrueras så att dessa 

passar in i den övergripande produktstrukturen och att komponenternas och detaljernas gränssnitt 

blir de rätta. 

Ulrich & Eppinger (2008) menar att begreppet produktarkitektur kan delas in i två grupper; modulär- 

och integrerad arkitektur. Modulär arkitektur karaktäriseras av att en modul kan ändras utan att 

andra moduler behöver omkonstrueras för att utföra slutproduktens funktion. Varje modul uppfyller 

en funktion i slutprodukten. Dessa moduler tillåts att utvecklas relativt oberoende av varandra, vilket 

förutsätter att gränssnittet mellan delkomponenterna är väldefinierat. Motsatsen till modulär 

arkitektur beskrivs som integrerad arkitektur, där istället realisering sker av så många 

produktfunktioner som möjligt i samma modul, vilket leder till att en ändring av en delkomponent 

ofta kräver ändringar av närliggande delkomponenter. Gränssnittet mellan dessa moduler är ofta 

tvetydigt och odefinierat. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

Ulrich & Eppinger (2008) konstaterar dock att en produkts arkitektur sällan varken är strikt modulär 

eller integrerad utan oftast består av en kombination av de båda. 

Johannesson m.fl. (2004) definierar produktlayout som hur produktens olika delar arrangeras i 

rummet och i förhållande till varandra. Johannesson m.fl. (2004) anser att produktarkitektur handlar 

om olika sätt att gruppera produktens funktionsrealiserade konstruktionslösningar av 

företagsspecifika skäl t.ex. tillverkning, service eller återvinning, medan produktlayout handlar om 

gruppering och placering av fysiska komponenter. 

Johannesson m.fl. (2004) anser att en produkts arkitektur och layout bör skapas i samband med att 

konceptlösningen utvecklas till en sammanställning av valda komponenter. Hur dessa komponenter 

arrangeras i förhållande till varandra, vilka gränssnitt som skall finnas mellan dem och hur det skall 

utformas avgörs av produktens valda uppbyggnadsätt dvs. dess arkitektur och layout. (Johannesson 

m.fl., 2004) 
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4 Empirisk studie av Scania 
Den empiriska studiens syfte är att ge Scanias syn och tankesätt på de ämnesområden som finns i den 

teoretiska referensramen. Denna studie baseras på intern information. 

4.1 Research & Development Factory 
Scanias företagsfilosofi på Research & Development illustreras av Scaniahuset som kan ses i Figur 7. 

 

Figur 7 - Scanias Research and Development Factory 

Scaniahuset finns i ett antal olika utföranden anpassade för företagets olika sektorer t.ex. finns 

Scania Production System som är anpassat för verksamheten i produktion och Scania Research and 

Development Factory som är anpassat för forsknings- och utvecklingsverksamheten. 

Grunden utgörs av de kärnvärden som avspeglar företagets kultur; Kunden först, Respekt för 

individen och Eliminering av slöseri. Dessa kärnvärden genomsyrar hela Scanias organisation och är 

de samma för alla Scaniahus. Vidare byggs huset upp av ett antal principer bland annat 

modularisering och CEPPSS (Continuous Evolution of Properties Planned in Small Steps). CEPPSS och 

modularisering beskrivs utförligare nedan. En stor byggsten är standardiserade metoder och strävan 

efter ett normalläge i verksamheten. Husets tak bygger på ständiga förbättringar, vilket handlar om 

att förbättra rutiner, riktlinjer och processer samt att åtgärda avvikelse så att de inte uppkommer 

igen. I övrigt genomsyras verksamheten av ledarskap och medarbetskap. Detta bygger på en 

ansvarskultur där anställda lär sig av sina misstag och från sina kollegor. Kreativitet, kompetens och 

ledarskap är de viktigaste framgångsfaktorerna. (Scania, 2010) 
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4.2 CEPPSS  
Continuous Evolution of Properties Planned in Small Steps (CEPPSS) innebär att introducera 

förbättringar i ett kontinuerligt flöde av små balanserade steg, utan stora förändringar såsom nya 

årsmodeller och liknande. Att ha en modulariserad produkt är en förutsättning för att detta ska 

fungera. (Scania, 2010) 

Fördelar som Scania ser med att använda CEPPSS till skillnad mot traditionell plattformsutveckling är 

kortare time-to-market, små stegvisa investeringar och en kraftigt minskad risk i jämförelse med vad 

som kan finnas vid stora produktlanseringar. (Scania, 2010) 

Figur 8 illustrerar skillnaden mellan plattformsutveckling och CEPPSS. Varje steg motsvarar en 

produktförändring och storleken på steget är proportionerligt mot storleken på den aktuella 

förändringen. 

 

Figur 8 - Skillnad mellan plattformsutveckling och CEPPSS 

CEPPSS bygger på att undvika samtida omfattande produktförändringar. Anledning till att Scania 

utvecklat CEPPSS-principen är tidigare erfarenheter om vilka stora risker som kan finnas vid stora 

produktlanseringar. Inom personbilsindustrin lanseras nya årsmodeller relativt ofta byggda på helt 

nya plattformar s.k. plattformsutveckling. Scania försöker undvika att utveckla nästkommande 

generations lastbil från grunden, det ska dock tilläggas att ibland förekommer större förändringar 

även på Scania. Många komponenter försöker Scania således hålla av typen carry-over, vilket innebär 

att en komponent överförs oförändrar från en tidigare generation till en ny, vilket på sikt leder till att 

de flesta komponenter är utbytta eller uppdaterade med förbättringar. (Scania, 2010) 

4.3 Modularisering på Scania 
Modularisering är en av grundstenarna i Scanias arbetssätt och det finns en gammal tradition av 

modultänkande vilket anses vara en av de bidragande faktorerna till företagets framgångar. 

(Hammarskjöld, 2009) 

Modultänkandet avser att minska antalet artiklar men bibehålla flexibiliteten och möjligheten att 

kontinuerligt genomföra förbättringar på produkten i små steg, CEPPSS. För Scania börjar och slutar 

modularisering hos kunden. Utgångspunkten för detta är att förstå kundens behov och dess 

affärsverksamhet och utifrån detta använda den modulära konstruktionen för att komponera en väl 

avvägd produkt som möter kundes individuella behov. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2009) 

Modularisering innebär att gränssnitten mellan olika komponentserier är standardiserade och att 

antalet prestandasteg är väl avvägt gentemot de prestandabehov som kunden efterfrågar. Inom 

varje prestandasteg är komponenten optimerad med avseende på t.ex. hållfasthet och vikt mot det 

aktuella prestandasteget. Ett gränssnitt är ett definierat område mellan olika komponentserier på 

lastbilen. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2009) 
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Figur 9 illustrerar hur en slutkund kan sätta samman en lastbil. Denna princip är generell och gäller 

för både större komponenter såsom bakaxlar och motorer och även på detaljnivå, detta för att täcka 

kundernas individuella behov. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2009) 

 

Figur 9 - Illustration över Scanias modularisering 

4.3.1 Scanias principer för modularisering 

För att den gemensamma tankemodellen angående modularisering inte ska tunnas ut eller glömmas 

bort har Scania satt upp ett antal grundprinciper. Dessa principer syftar till att skapa ett gemensamt 

sätt att tänka. De tre grundprinciperna är; väl avvägda prestandasteg, standardiserat gränssnitt och 

lika behov - identisk lösning och dessa beskrivs nedan. 

4.3.1.1 Väl avvägda prestandasteg 

För att täcka av ett brett prestandaområde för en funktion krävs en komponentserie med flera 

prestandasteg. Med väl avvägda prestandasteg menas att hitta ”rätt” antal steg inom en 

komponentserie samt ”rätt” absolutnivå. Då varje kund har behov av olika prestanda så är valet att 

hitta rätt och rätt antal prestandasteg en balansgång. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2009) 

Figur 10 visar exempel på prestandasteg gällande tandemboggi där båda bakaxlarna är drivande 

axlar. Kunderna efterfrågade en lättare lastbil med 26 tons tandemboggi, denna lastbil togs fram 

genom att kombinera ihop lastbilen med 21 ton respektive 31/32 ton tandemboggis komponenter 

och därigenom skapa ett nytt prestandasteg. 

 

Figur 10 - Exempel på prestandasteg gällande tandemboggi 
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4.3.1.2 Standardiserat gränssnitt 

Scania anser att standardiserade gränssnitt mellan komponentserier är den mest självklara principen 

gällande modularisering och beskriver ett gränssnitt som: En väldefinierad och formellt beskriven 

kontaktyta mellan två system eller enheter som beskriver hur enheterna kan kommunicera. (Scania, 

2012) 

Hur de ingående komponenterna är beroende av varandra beskrivs av gränssnitt. Att gränssnittet är 

standardiserat innebär att komponenternas relation ska vara oberoende av variationen inom en 

komponentserie. Komponenter i olika prestandasteg som utför samma funktion ska därmed ha 

samma gränssnitt. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2009) 

Scania m.fl. (2009) delar in gränssnitt i olika typer, dessa benämns som: 

 Kontaktgränssnitt kan vara diverse infästningar såsom skruvförband och snäppen. I 

kontaktgränssnitt sker överföring av krafter och laster 

 Utrymmesgränssnitt definierar utrymmesgränser mellan komponenter som är belägna nära 

varandra men ej i kontakt med varandra 

 Informationsgränssnitt är platser där komponenter utbyter data t.ex. mellan delar i en 

programvara 

Genom att använda enhetliga och tydligt specificerade gränssnitt ökas kombinationsmöjligheterna 

mellan bygglådans komponentserier och öppnar möjlighet till nya konfigurationer med små medel.  

De standardiserade gränssnitten skapar även förutsättningar för att kontinuerligt utveckla de olika 

komponentserierna. De ger även möjlighet att arbeta oberoende av ändringar hos andra 

komponenter. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2009) 

Figur 11 visar Scanias syn på gränssnitt i förhållande till olika prestandasteg (Scania & Samarbetande 

Konsulter AB, 2009). 

 

Figur 11 - Illustration över gränssnitt mellan prestandasteg 
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4.3.1.3 Lika behov - identisk lösning 

Om kunderna inte har behov av olika prestanda ska det vara en identisk lösning. I möjligaste mån ska 

återanvändning av de komponenter som finns ske vid utveckling av nya prestandasteg. Orsaken till 

detta är inte i första hand för att det underlättar för utveckling eller för att detta skapar den lägsta 

materialkostnaden, utan för att kundernas behov är lika. Ett exempel på detta är torpedväggen, 

väggen mellan motorrummet och hytten, som är densamma trots att det finns olika hyttstorlekar. 

(Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2009) 

4.3.1.4 Scanias bygglåda 

Dessa ovan nämnda principer ligger till grund för vad som kallas Scanias bygglåda. Bygglådan 

illustreras av Figur 12 som visar uppbyggnaden av komponenter i prestandasteg och visar 

möjligheten att kombinera komponenter för att bygga en unik lastbil. Komponenterna i bygglådan 

styrs inte enbart av kundens krav idag utan även av uppskattade framtida behov. (Scania & 

Samarbetande Konsulter AB, 2009) 

 

Figur 12 - Illustration över Scanias bygglåda 

Modularisering på Scania och Scanias bygglåda är något som är synonymt med varandra. Genom att 

sammanfoga de delkomponenter som krävs för att uppnå en önskad funktion fås en slutprodukt som 

är anpassad efter kundens specifika behov, ett exempel på detta är lastbilshytten som består av en 

stomme som sedan byggs på med moduler. (Fagerhof, 2010) 

För att hålla reda på vilka kombinationer av produktsammansättningar som är möjliga används något 

som heter Teknisk specifikation. Denna specifikation används för att sätta gränser för bygglådan och 

det modulära systemet. (Scania & Samarbetande Konsulter AB, 2009) 
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5 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen syftar till att redogöra för den aktuella situationen på företaget där komponenter 

som är inblandade beskrivs. För att få förståelse för de olika komponenternas funktion 

rekommenderas att läsa igenom Appendix A – Komponenternas funktion innan läsaren går vidare till 

följande kapitel. 

5.1 Modulhål 
Erixon m.fl. (1996) menar att väl definierade gränssnitt är av yttersta vikt om modularisering skall 

vara möjlig och om varje komponent kan utvecklas var för sig utan att påverka omgivningen. 

Gränsnittet mot ramsidobalken är ett område där det inte finns något väl definierat gränssnitt på hur 

infästningen ska ske. Ett steg på vägen mot standardiserade gränssnitt mot ramsidobalken är 

införandet av modulhål. 

Modulhål är en standard för hålbilden på ramsidobalkarna, se Figur 13, som är på väg att införas på 

alla Scanias lastbilar. Modulhålen är i dagsläget införda på bakpartiet av ramsidobalkarna och inom 

en snar framtid också längre fram på ramsidobalkarna. Den främre delen av chassiramen är bredare 

än bakpartiet vilket skapar problem när en flexibel chassikomposition ska uppnås. För utförligare 

beskrivning av ramsidobalkarna med mått se ramsidobalkar i Appendix A – Komponenternas funktion. 

 

Figur 13 - Ramsidobalk med modulhål 

Modulhålen är placerade på fordonets ramsidobalkar med ett standardiserat hålavstånd och 

håldelning, se Figur 14 nedan, och består av fyra modulhålsrader och ett varierande antal 

modulhålsbilder. Vid tillverkning av ramsidobalkarna stansas de hål ut som ska användas efter vad 

kunden har valt för komponenter och vart de ska placeras. 

 

Figur 14 - Modulär hålbild 

Modulhålsrad 

Modulhålsbild 
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Avståndet mellan modulraderna och modulhålsbilderna är fasta mått, 50 mm, och det finns inga 

tankar på att ändra detta då modulhål är något som nyligen har införts och komponenter har börjat 

anpassats till detta. 

5.2 Placering av komponenter 
Placering av komponenter och konsoler sker utifrån en fördefinierad nollpunkt, som är placerad 2000 

mm framför det teoretiska framaxelcentrumet, se Figur 15. Mått som utgår från denna nollpunkt 

benämns XM och mått som utgår från det teoretiska framaxelcentrumet benämns XF. XM2000 är 

alltså detsamma som XF0. I denna rapport utgår alla värden från XF om inget annat anges. 

 

Figur 15 - Illustration över nollkoordinater 

Ett standardiserat mått är avståndet till det främre gränssnitt där den första komponenten börjar, 

vilket är bakom den första framskärmen, detta mått är XF700. Som synes i Figur 16 nedan hamnar 

detta gränssnitt rakt över en modulhålsbild. Detta medför att då en tänkt modul måste hålla sig inom 

300 mm, går det därför inte att använda denna modulhålsbild då den nästkommande modulen börjar 

i samma modulhålsbild, varvid det vore önskvärt att flytta detta gränssnitt. För lastbilar med dubbla 

framaxlar finns även ett andra främre gränssnitt bakom den andra framaxeln, detta mått är idag 

XF2675. 

 

Figur 16 - Illustration över det främre gränssnittet 

Tabell 2 nedan visar en sammanställning över de avstånd som gäller för det främre gränssnittet. 

Tabell 2 - Sammanställning av främre gränssnitt 

Främre position  Avstånd, XF [mm] 

Enkla framaxlar  700 
Dubbla framaxlar, Start 1  700 
Dubbla framaxlar, Start 2 2675 

XF0 

XF0 
XM0 

X+ 
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5.3 Axelavstånd 
Det finns totalt 29st valbara axelavstånd vilka idag varierar mellan 2900-6500 mm. Steget mellan 

axelavstånden är idag 200 mm med vissa kompletteringar på de kortare axelavstånden, där det bland 

annat förekommer steg á 50 mm, 100 mm och 150 mm. Då axelavståndsdelning är 200 mm samtidigt 

som modulindelningen är 300 mm följer detta inte Scanias idé om att standardisera komponenter á 

300 mm vilket försvårar för att modulindela samtliga komponenter med moduler á 300 mm. 

Anledning till denna axelavståndsindelning är att det ”passade” kundernas behov. Varje axelavstånd 

är framräknat efter lastkapacitet, exempelvis uppkom AD3550 då framaxeltrycket blev för stort på 

AD3700 då Scanias största V8 motor används. Det finns idag inga planer på en förändring av 

axelavståndsindelningen, men inte heller något som hindrar för förändring. Lista över dagens 

samtliga axelavstånd finns i Appendix B – Axelavstånd och fjädringskonfigurationer. 

5.4 Fjädring 
Figur 17 visar skillnaden i platsåtgång mellan luftfjädring och bladfjädring för framaxeln. 

Luftfjädringen för enkla framaxlar, vilken är orangemarkerad i figuren, är fastsatt så pass långt fram 

att den inte påverkar installationen av komponenter mellan hjulhusen. Bladfjädringen för enkla 

framaxlar, vilken grönmarkerats i figuren, sträcker sig så pass långt bak att dess bakre infästning 

använder delar av den första modulens modulhål. Bladfjädringen för dubbla framaxlar, som har 

markerats med turkos i figuren, sammanfaller gällande infästningen mellan hjulhuset med 

bladfjädringen för enkla framaxlar.   

Figur 17 visar även att vid användning av bladfjädring för lastbilar med dubblar framaxlar uppstår ett 

problemområde där den första och andra modulen möts (XF1000). I detta område uppstår olika 

förutsättningar för infästning av komponenter på ramsidobalken vilket inte är något som eftersträvas 

i ett standardiserat gränssnitt. Figuren visar även att de olika fjädringstyperna idag inte använder sig 

av den framtagna modulhålsbilden, men detta kommer att införas framtida projekt. 

 

Figur 17 - Skillnad i platsåtgång mellan blad- och luftfjädring på framaxeln 

Den bakre fjädringen kan fås med antingen luftfjädring eller bladfjädring och sätter begränsningen på 

hur långt bak en komponent kan placeras. Tabell 3 visar en sammanställning över de avstånd som 

gäller för de bakre fjädringstyperna, måtten är definierade från den första drivande bakaxeln. 

  

XF0 XF1000 
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Tabell 3 - Sammanställning av bakre gränssnitt 

Färg Bakre position  Avstånd [mm] 

Blå 2-luftsbälg  705  
Vit 4-luftsbälg  818  
Röd Bladfjädring (Enkla bakaxlar) 905  
Rosa Bladfjädring (Dubbla bakaxlar) 680  
Grön 2-luftsbälg (axel framför drivande) 680 (+avstånd mellan bakre axlar 1250 eller 1300) 

Figur 18 visar platsåtgången för luft- respektive bladfjädringstyperna för bakaxeln och påvisar den 

stora skillnad som är mellan olika fjädringstyper. 

 

Figur 18 - Skillnad i platsåtgång mellan blad- och luftfjädring på bakaxeln i sidovy 

Figur 19 visar samma bild som Figur 18 fast i toppvy. Här påvisas problematiken med att 

bladfjädringen för enkla bakaxlar, vilken är markerad med röd färg, tar så pass stor plats vilket gör 

det svårt för andra komponenter att placeras långt bak. För att en komponent ska gå fri ända bak till 

hjulhuset skulle bland annat bladfjäderfästet för enkla bakaxlar behöva krympas så pass mycket att 

hållfastheten skulle bli för svag och fjädringen för dålig. För att då använda det totala utrymmet 

skulle det krävas att en bränsletank placeras mot det bakre gränssnittet vilket skulle göra att den 

önskade flexibiliteten minskar. 



25 
 

 

Figur 19 - Skillnad i platsåtgång mellan blad- och luftfjädring på bakaxeln i toppvy 

Fjäderfästena har sett relativt lika ut likadana ut de senaste åren. I dagsläget finns inga utsikter att 

inom de närmaste åren ändra anpassa fjäderfästen efter 300 mm moduler eller att göra andra större 

modifikationer på dessa. De bakre fjäderfästena har dock anpassats till att följa modulhålen. 

5.5 Bränsletankar  
Scanias bränsletanksprogram består i dagsläget av fyra olika tanktyper, dessa kan ses i Figur 20 nedan 

och benämns från vänster: general, wide, cylindrical och extra wide. Varje tanktyp innefattar flera 

tankar med olika volymer. Tvärsnittet inom varje tanktyp är likadant och tankens volym styrs av dess 

längd. (Fagerhof, 2010) 

 

Figur 20 - Scanias bränsletanksprogram 

I dagsläget används konsoler, se Figur 21, och eventuellt mellanlägg, vilket markeras med orange 

färg, för att hänga upp bränsletankarna på ramsidobalkarna. Mellanläggen används som en distans 

mellan konsolen och ramsidobalken för att typ av konsol ska kunna användas oberoende om 

konsolen placeras på den knäckta eller den raka delen av ramsidobalken. Antalet konsoler varierar 

mellan två och fyra och beror på bränsletankens längd. Inuti bränsletankarna finns skvalpskott dels ur 

hållfasthetssynpunkt och dels för att minimera bränslets rörelse för att på så sätt minska 

instabiliteten. Placeringen av bränsletankskonsolerna bör ske över dessa skvalpskott. (Fagerhof, 

2010) 
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Figur 21 - Illustration över bränsletankskonsoler och mellanlägg 

För vidare beskrivning av respektive bränsletankstyp och hur placering av bränsletankarnas konsoler 

sker se Appendix A – Komponenternas funktion. 

Baldwin & Clark (2000) anser att en av de viktigaste delarna för att lyckas med modularisering är att 

ha standardiserade komponenter. Längderna på Scanias bränsletankar är idag inte standardiserade 

utan dessa är måttsatta med en millimeters precision utan någon tydligt delning. Detta har utförts 

för att optimera mängden bränsle för ett antal specifika kombinationer av axelavstånd, 

hjulkonfigurationer och andra chassikomponenter. Fagerhof (2010) menar att förutsättningarna 

mellan olika chassier skiljer sig idag, jämfört med för ett par år sedan, så pass mycket att 

bränsletankarnas längder inte är optimerade mot utrymmet mellan hjulaxlarna längre. 

En bränsletanksinstallation är i sig relativt enkel, komplexiteten utgörs av de tusentals möjliga 

positioner som finns för bränsletankskonsolerna. Baldwin & Clark (2000) påpekar att vikten i 

modularisering ligger i att standardisera komponenter och således även installationer, något som i 

detta fall inte gäller. Fagerhof (2010) menar på att bränsletankskonsolernas placering har för många 

undantag för att vara i närheten av att kunna ses som standardiserade. 

Så länge det inte finns förutsättningar för att införa modulindelade bränsletankar finns inga planer på 

att ändra något ur dagens bränsletanksprogram. En strikt modulindelning där varje bränsletank 

består av exempelvis 300 mm moduler kräver troligen förändringar av till exempel 

axelavståndsindelningen, vilket inte ligger i linje med Scanias princip om att inför förändringar i 

mindre steg, CEPPSS. 

5.6 Påbyggnadsfästen 
Figur 22 visar Scanias uppsättning av påbyggnadsfästen. Idag varierar fästpunkterna för 

påbyggnadsfästena kraftigt i områdena längs ramsidobalken, påbyggnadsfästen monteras där det 
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finns plats och är således kraftig beroende av de övriga komponenterna. Det finns således inga 

standardiserade positioner för påbyggnadsfästena. 

 

Figur 22 - Dagens uppsättning av påbyggnadsfästen 

Richard Södereng, gruppchef för RTBP - Complete trucks and Bodyworks, menar att Scania idag ligger 

efter konkurrenterna när det gäller att ta hänsyn till påbyggnationer vid konstruerandet av chassit. 

En lastbil från Scania anses vara mer komplicerad än konkurrenternas att utföra en påbyggnad på, 

det tar generellt några dagar längre vilken kan beror på att det inte finns något tydligt gränssnitt för 

påbyggnationer. Södereng menar även att om ett standardiserat gränssnitt införs så finns alla 

möjligheter att anpassa påbyggnadsfästena efter dessa gränssnitt, då dessa typer av fästen har 

funnits väldigt länge och skulle behövas uppdateras. 

Utförligare beskrivning över påbyggnadsfästena och hur dessa placeras längs ramen kan läsas i 

Appendix A – Komponenternas funktion. 

5.7 Tvärbalkar 
Placering av tvärbalkarna styrs av den mest optimala platsen för upptagning av laster, vilket varierar 

mellan de olika hjulkonfigurationerna. 

Den första och sista tvärbalken har standardiserade positioner på ramsidobalken och sitter på sådana 

positioner som inte påverkar packningen mellan hjulhusen. Den andra tvärbalken är standardiserad 

och placerad på XF1175 på samtliga lastbilar. Den tredje tvärbalken har olika konstruktion beroende 

på hjulkonfiguration, vilket kan ses i Figur 23 nedan, men placeras alltid som standard kring 

ramknäcken. Övriga tvärbalkar placeras ut på strategiska platser som gynnar den specifika lastbilen 

och dessa har en viss flexibilitet gällande placering. Det totala antalet tvärbalkar som används beror 

på axelavstånd och hjulkonfiguration. 

 

Figur 23 - Tvärbalksplacering 

2:a tvärbalk 3:e tvärbalk 4:e tvärbalk 
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Figur 24 visar ett exempel på hur den andra och tredje tvärbalken och dess infästning mot 

ramsidobalken har anpassats till modulhålsbilden. Problemet med tvärbalkarna är att det är svårt att 

montera komponenter på utsidan av ramsidobalken då montören behöver komma åt med muttrar 

och verktyg mellan tvärbalkens infästning på insidan av ramsidobalken. Tvärbalkarnas utseende 

skapar även problem om media ska dras genom ramen för komponenter på utsidan av ramen. 

 

Figur 24 - Två typer av tvärbalkars infästning mot ramsidobalken och dess problemområde 

5.8 Trycklufttankar 
Figur 25 visar två dubbelmonterade tryckluftankar och dess gränssnitt mot ramsidobalken. Det finns 

två prestandasteg gällande trycktankar; 20 liter samt 30 liter. Dessa två tankstorlekar kan placeras 

oberoende om de är före ramknäcken eller inte då olika upphängningar används. Dessa två tanktyper 

har samma diameter och det som skiljer dessa är längden. 

 

Figur 25 - Dubbelmonterade trycklufttankar och dess gränssnitt mot ramsidobalken 

Trycktankarnas placering beskrivs under trycktankar i Appendix A – Komponenternas funktion. 

Figur 26 visar ett exempel på en monteringsritning för en dubbelmonterad trycktanksinstallation som 

monteras bakom batterilådan på höger ramsida. Figuren visar den mängd luftrör som behövs vid en 

tankinstallation. Detta medför att den mängd olika varianter på kablar och rör som skulle behövas för 

en fullständig flexibel installation skulle bli stor. 
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Figur 26 - Exempel på en monteringsritning för trycktankar   

5.9 Batterilåda 
Figur 27 visar batterilådans placering bakom det vänstra hjulhuset med inritade gränssnitt för 300 

mm moduler utifrån dagens startvärde. Ur figuren framgår dels att dagens batterilåda inte följer 300 

mm moduler samt att batterilådans infästning inte följer de modulhål som finns i ramen. Detta tyder 

på att de gränssnitt som finns inte är väldefinierade eller förankrade vilket Baldwin m.fl. (2000) 

trycker på att gränssnitt ska vara. 

 

Figur 27 - Batterilådan på dagens generation lastbilar 

Figur 28 visar att batterilådan är snedställd vilket påverkar möjligheten att placera batterierna på 

något annat ställe än där de sitter. Denna snedställning planeras försvinna för att i stället bli parallell 

med bränsletankarna och den raka delen av ramsidobalken vilket ökar möjligheten att placera den på 

fler platser. 
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Figur 28 - Snedställd batterilåda 

När batterilådan placeras på vänster ramsida precis bakom hjulhuset tjänstgör den även som uppsteg 

till chassiet för att komma åt släpanslutningar bakom hytten på dragbilar. Då batterilådan används 

som uppsteg blir det svårt att placera andra komponenter på dess position då det då kräver att dessa 

har exempelvis integrerade uppsteg. 

5.10 Ljuddämpare 
Scanias ljuddämparprogram består av fyra olika varianter vilka ses i Figur 29. Fokus i denna del 

kommer läggas på Eu6 varianterna då dessa kommer bli mer och mer standardiserade och användas 

av allt fler lastbilar i och med introduceringen av Euro 6. 

 

Figur 29 - Scanias ljuddämparprogram 

Eu6 ljuddämparen har tre standardpositioner, den första är placerad på höger ramsida bakom det 

främre hjulhuset, den andra är tillbakaflyttad 600 mm och den tredje används om lastbilen har 

dubbla framaxlar då kan ljuddämparen även vara placerad bakom den andra framaxeln. 

Figur 30 visar mediumljuddämparens infästning mot ramsidobalken. Upphängningsfästena, 

turkosmarkerade i figuren, förmonteras på ramsidobalken för att sedan underlätta vid 

slutmonteringen då ljuddämparen hängs upp på dessa fästen. Figur 30 visar även att 

mediumljuddämparen ligger utanför det tänkta utrymmesgränssnittet då den är 623 mm lång. 

Largeljuddämparen är 850 mm lång och tar således upp 3st 300 mm moduler och skapar då ett spel 

på 50 mm till nästkommande komponent. 

Kubisk Cylindrisk Eu6 - Medium Eu6 - Large 
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Figur 30 - Medium Eu6 ljuddämparens infästning mot ramsidobalken 

Både medium- och largeljuddämparen har en integrerad upphängningslösning där upphängningen 

även används som ett skelett för övriga komponenter i ljuddämparen. Denna konstruktion försvårar 

omplacering av upphängningsfästen om det skulle behöva göras för att anpassas till ett 

standardiserat gränssnitt. 

5.11 SCR-tankar 
Idag finns två prestandasteg av SCR-tankar där kunden inte själv får välja vilken av dessa som ska 

användas och dess position. Inom en snar framtid kommer i stället tre varianter på sidohängda 

tankar att erbjudas; 47 liter, 75 liter respektive 126 liter, se Figur 31. Vid införandet av dessa tankar 

kommer även valmöjligheten att välja tank för kunden att införas och till viss del även dess position, 

se SCR-tankar i Appendix A – Komponenternas funktion för SCR-tankarnas placering. Ramknäcken 

som finns på Scanias chassier gör det omöjligt att placera den största SCR-tanken längst fram på 

ramsidobalken vilket medför att viss del av den önskade flexibiliteten försvinner. 

 

Figur 31 - Scanias sidmonterade SCR-tankar 

Figur 32 nedan visar SCR-tankarnas gränssnitt mot ramsidobalken. De sidmonterade SCR-tankarna 

använder sig av samma typ av ramfäste mot ramsidobalken oberoende av tanktyp. De olika 

prestandastegen har således ett gemensamt gränssnitt mot ramsidobalken vilket följer Scanias 

tankesätt om modularisering med ett standardiserat gränssnitt inom en komponentserie. 



32 
 

 

Figur 32 - Illustration över SCR-tankarnas infästning mot ramsidobalkarna 

Figur 33 visar skillnaden i mediadragning för tre olika typer av SCR-tanksinstallationer. Som kan ses i 

figuren dras media under ramsidobalken då det är stora mängder kablar och slangar som används. 

Denna mängd slangar och kablar försvårar placeringen av tankarna annat än på standardiserade 

positioner. Figuren påvisar även att tre olika placeringar av SCR-tankarna ger tre helt olika 

installationer. 

 

Figur 33 - Mediadragning för tre olika typer av SCR-tanksinstallationer 

5.12 Sammontering 
För att undvika att komponenter blir beroende av angränsande komponenter bör sammontering 

undvikas. Figur 34 visar ett exempel på en sammontering av batterilådan och trycklufttankarna, 

denna montering skapar ett villkor som försvårar den flexibilitet och speglingsmöjlighet som 

eftersträvas. 
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Figur 34 - Sammontering av batterilåda och trycklufttankar 

Komponenter som sitter monterade mellan ramsidobalkarna kommer behövas sammonteras med 

komponenter som sitter utanpå ramsidobalkarna. Detta måste göras då det inte finns den stora 

mängd modulhålsbilder så att det räcker. 

5.13 Andra framaxelns position 
Figur 35 visar den hjulenvelop som det största hjulet (XL) och dess rörelser maximalt kan uppnå då 

hjulen är utrustade med snökedjor med dagens avstånd mellan den första och andra framaxeln. 

Denna konfiguration med XL-hjul och snökedjor på både den första och andra framaxeln måste 

kunna erbjudas till 8x8 lastbilar, vanligtvis används dock endast snökedjor på den första framaxeln.  

Som ses i figuren skär den första framaxelns hjulenvelop in i den första modulen och den andra 

framaxelns hjulenvelop in i den andra modulens område. Detta är den största anledningen till att när 

XL-hjul används flyttas komponenter som vanligtvis sitter mellan framaxlarna, ljuddämpare och 

batterilåda, till en position bakom den andra framaxeln. För att den andra modulen ska kunna gå helt 

fri behöver den andra framaxeln flyttas 100 mm i positivt x-led, höger i figuren. 

 

Figur 35 - Hjulenveloper för XL-hjul på första och andra framaxeln  

 

  

1:a framaxeln 2:a framaxeln 
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultat som utkommit utifrån den nulägesanalys som gjorts och därefter 

presenteras den framtagna modulen. 

6.1 Tre viktiga gränssnitt 
I enlighet med Erixon m.fl. (1996) är definiering av gränssnitt av högsta prioritet för att 

modularisering ska vara möjlig. Efter att ha gjort en nulägesanalys har tre gränssnitt identifierats som 

påverkar packningen av komponenter på ramsidobalkarna, se Figur 36. Det främre gränssnittet 

beskriver var den första modulen börjar. Det bakre gränssnittet beskriver hur långt bak 

komponenterna får sträcka sig. Dessa två gränssnitt beskriver tillsammans med axelavståndet det 

utrymme som finns på ett givet chassi för placering av komponenter. Gränssnittet mot ramen 

beskriver hur infästningen av komponenterna sker. Alla dessa gränssnitt påverkar modulindelningen i 

x-led. 

 

 

 

De identifierat viktigaste faktorerna som i stor utsträckning påverkar modulindelningen i x-led är: 

 Modulstart  

o Avstånd mellan framaxlarna (vid dubbla framaxlar) 

o Hjuldimensioner (vid dubbla framaxlar) 

 Axelavståndsdelning 

 Bakre fjäderfästen  

Dessa faktorer sätter begränsningen på vart de främre respektive bakre gränssnittet placeras. Hur 

dessa faktorer påverkar modulindelning diskuteras mer i detalj nedan. 

Andra faktorer som påverkar modulindelningen i x-led men som inte anses vara lika viktiga är: 

 Boggiavstånd 

 Instegsbredd vid uppsteg 

Figur 36 - Identifierade gränssnitt som påverkar packningen av komponenter på ramsidobalkarna 

Gränssnitt fram Gränssnitt ram Gränssnitt bak 
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Boggiavståndet beskrivs inte mer ingående då rapporten inte behandlar området bakom första 

bakaxeln. Instegsbredden är möjlig att anpassa efter modulindelningen, och beskrivs inte heller mer 

ingående i denna rapport. 

6.2 Tillgängligt utrymme mellan hjulhusen 
Figur 37 visar det tillgängliga utrymmet mellan hjulhusen för enkla framaxlar, X, och dubbla 

framaxlar, X1 och X2. 

 

Figur 37 - Tillgängligt utrymme mellan hjulhusen på chassin med enkla och dubbla framaxlar 

För lastbilar med enkla framaxlar gäller att: 

                             

Där AD är det aktuella axelavståndet,        är avståndet från XF till det främre gränssnittet,       

är avståndet från bakaxeln fram till det bakre gränssnittet. 

För lastbilar med dubbla framaxlar gäller istället att: 

                               

                                

X1 är konstant 600 mm för alla hjul utom XL-hjul. För sammanställning av de olika X-värdena se 

Appendix E – Modulavstånd. Resultaten nedan visar X (enkla) och X2 (dubbla) i jämförelse mellan de 

två chassigruppernas olika axelavstånd mot de möjliga fjädringskonfigurationerna inom varje 

chassigrupp. 

  

X 

X1 X2 
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6.2.1  Utrymme med dagens placering av de främre gränssnitten 

Data för de främre och bakre gränssnitten används från Tabell 2 och Tabell 3 i kapitel 5.2 respektive 

kapitel 5.4. Figur 38 visar det tillgängliga utrymmet mellan det främre och bakre gränssnittet vid olika 

axelavstånd och olika bakre fjädringstyper. Figuren visar att det tillgängliga utrymmet skiljer sig 

mellan olika axelavstånd och fjädringstyper, detta gör det svårt att använda samma komponenter 

mellan olika konfigurationer utrymmeseffektivt. 

 

Figur 38 - Tillgängligt utrymme mellan det främre och bakre gränssnittet 

Figur 39 visar en sammanställning över det outnyttjade området mellan hjulhusen, då ett jämt antal 

300 mm moduler används. Ur figuren framgår att det inte finns någon konfiguration där 300 mm 

modulen kan användas fullt ut, utan det kommer alltid att finnas ett outnyttjat område. Denna stora 

spridning som figuren visar skapar stora problem när det gäller att hitta en axelavståndsdelning som 

fungerar för alla konfigurationer. 

 

Figur 39 - Outnyttjat utrymme mellan hjulhusen vid olika axelavstånd och fjädringstyper 
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6.3 Modulstart 
Med dagens placering av det främre gränssnittet på XF700 hamnar detta gränssnitt rakt över en 

modulhålsbild. Detta medför att det inte går att använda denna modulhålsbild då den 

nästkommande komponentens gränssnitt börjar i samma modulhålsbild, se Figur 40. Detta skulle ge 

en modulhålsbild mellan två komponenter som lämnas fri och skulle inte gå att använda för 

infästning av något varken på utsidan eller på insidan av ramsidobalken. 

 

Figur 40 - Illustration över det främre gränssnitt och de två första modulerna 

Med detta i åtanke bör en flytt av detta gränssnitt ske 25 mm i x-led för att på så sätt hamna mellan 

två modulhålsbilder. Det nya gränssnittet skulle därmed hamna på XF675 alternativt XF725 beroende 

på åt vilket håll det flyttas. Då det främre gränssnittet är standardiserat för alla lastbilstyper och 

anpassat för alla hjultyper krävs det att alla olika hjultyper och dess rörelser får plats. Problem med 

att flytta gränssnittet bakåt uppstår på lastbilar med dubbla framaxlar där den andra modulen skulle 

skära in i den andra framaxelns hjulhus, idag sker detta redan för XL-hjulets hjulenvelop. 

I och med att den finns tankar om att i framtida projekt, flytta den första framaxelns position från 

XF0 till XF-50, så anser författaren av rapporten att det främre gränssnittet bör flyttas från XF700 till 

XF675. Detta skulle medföra att gränssnittet hamnar mellan två modulhålsbilder. 

6.3.1 Utrymmet mellan den första och andra framaxeln 

Figur 41 visar utrymmet mellan den första och andra framaxlen som en eventuell framaxelflytt 

medför och det framflyttade gränssnittet till XF675, till vänster. Till höger ses motsvarande utrymme 

på dagens lastbilar. I figuren  ligger battierlådan kvar på dagens position. Jämfört med bilden till 

höger går nu den första modulen fri från den första framaxelns hjulenvelop, dock fortfarande inte 

den andra. För att den andra modulen ska gå fri skulle den andra framaxeln behöva flyttas 100 mm i 

positiv x-led. 

 

Figur 41 - t.v. Möjligt utrymmet mellan framaxlarna, t.h. utrymmet mellan framaxlarna på PGR 
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För att undvika att använda en speciallösning då XL-hjul används genom att flytta batterilådan bakom 

den andra framaxeln, bör batterilådan konstrueras så att den inte går in i hjulenvelopen för XL-hjul 

alternativt flyttas uppåt i z-led, ovanför det röda strecket i Figur 41. Dock kommer detta inte fungera 

på ljuddämparen då den redan tar upp mer än två moduler. I detta fall kommer istället ljuddämparen 

att behöva placeras bakom den andra framaxeln. 

I det ljusblåa området i Figur 41 skulle till exempel vänsterutsläppet få plats och/eller en trycktank 

och i det ljusgröna området skulle exempelvis en trycktank få plats. Detta ger alltså ett undantag för 

XL-hjulen då det inte går att använda hela den andra modulen. För de mindre hjulstorlekarna skulle 

de båda första modulerna kunna användas fullt ut. 

6.4 Bakre fjäderfästen 
Det är troligt att exempelvis en 4x2-lastbil med 2-luftsbälg och en 6x4-lastbil med bladfjädring med 

samma axelavstånd har samma typ av bränsletank, om de har lika uppsättning av komponenter. 

Detta trots att det skulle vara möjligt att ha en bränsletank som sträcker sig 25 mm längre i x-led på 

6x4-lastbilen. Det är då onödigt att ha två olika gränssnitt för dessa typer.  

Således bör istället en indelning av det bakre gränssnittet ske enligt följande genom att dela upp det 

bakre gränssnittet i tre olika prestandasteg: 

 705 mm för 2-luftsbälg, bladfjädring (dubbla bakaxlar) samt 2-luftsbälg (axel framför 

drivande) 

 818 mm för 4-luftsbälg 

 905 mm för bladfjädring (enkla bakaxlar) 

6.4.1  Utrymme med framflyttad placering av de främre gränssnitten 

Tabell 4 visar ett utdrag ur data för det framflyttade gränssnittet med en indelning i de tre 

fjädringstyperna. Ur tabellen framgår att det tillgängliga utrymmet för en lastbil med enkla framaxlar 

sammanfaller med det tillgängliga utrymmet för en lastbil med dubbla framaxlar. Detta visar att 

komponenter kan återanvändas mellan de olika konfigurationerna. Fullständig data återfinns i 

Appendix E – Modulavstånd.  

Tabell 4 - Sammanfallande område vid framflyttade gränssnitt 

Enkla framaxlar 
 

Dubbla framaxlar 

  2-Bälg Bladfjädring 
 

  Bladfjädring 

AD [mm] X [mm] 
Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] X [mm] 

Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

 
AD X2 [mm] 

Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

2900 1520 5 20 
 

    
 

4900 1520 5 20 

3100 1720 5 220 
  

  
 

5100 1720 5 220 

3300 1920 6 120 1720 5 220 
 

5300 1920 6 120 

3500 2120 7 20 
  

  
 

5500 2120 7 20 

3700 2320 7 220 2120 7 20 
 

5700 2320 7 220 

3900 2520 8 120 2320 7 220 
 

5900 2520 8 120 

4300 2920 9 220 
  

  
 

6300 2920 9 220 

4500 3120 10 120 
  

  
 

6500 3120 10 120 

Figur 42 visar en sammanställning över det outnyttjade området mellan hjulhusen för det 

framflyttade gränssnittet och med indelning i de tre fjädringstyperna. 
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Figur 42 - Outnyttjat utrymme mellan hjulhusen efter framflytt av gränssnitt och fjäderindelning 

6.5 Axelavståndsdelning 
Figur 43 visar det sammanlagda antalet sålda lastbilar under åren 2008-2011 där de sorteras efter 

antalet framaxlar och vilken typ av bakre fjädring som används. Figuren visar att storsäljare bland 

Scanias lastbilar är främst lastbilar med AD3100, AD3500, AD3550, AD3700, och AD4700. Denna 

spridning av olika axelavstånd försvårar för att hitta en gemensam axelavståndsdelning för alla 

storsäljare, detta då det inte finns någon konsekvens i stegen mellan de olika axelavstånden. Data för 

antal sålda lastbilar med de olika fjädertyperna är sekretessbelagda och redovisas således inte. 

  

Figur 43 - Volymsfördelning mellan år 2008-2011 

6.5.1 Matchande modulstorlek och axelavståndsdelning 

Figur 44 visar att när den valda modulstorleken matchar med dagens axelavståndsdelning, 200 mm, 

samt med framflyttade gränssnitt fås en mindre spridning. Det framträdande intervallet är i detta fall 
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100-150 mm och de axelavstånd som ligger i detta intervall är AD=2900+200*n. De punkter som 

hamnar utanför detta intervall har alla sådana axelavstånd som inte följer den tänkta 200 mm 

delningen. 

 

Figur 44 - Outnyttjat område vid matchande modulstorlek och axelavståndsdelning 

6.6 Framtaget koncept för nästa generations chassikomposition 
Resultatet kan sammanfattas med att:  

 Flytta fram det första gränssnittet till XF675 

 Behåll det andra gränssnittet för dubbla framaxlar på XF2675 

 Behålla dagens axelavståndsdelning 

 Dela in det bakre gränssnittet i tre steg; 705 mm, 818 mm och 905 mm 

Figur 45 visar de två första punkternas resultat med en tänkt placering av de främre gränssnitten och 

området mellan framaxlar vid användning av XL-hjul. 

 

Figur 45 - Illustration av rekommendationerna till nästa generations chassikomposition 
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Till följd av punkterna ovan följer även att: 

 För att batterilådan ska kunna sitta kvar på samma position även då XL-hjulen används bör 

batterilådan konstrueras så att den går fri 

 Ljuddämparen kommer behöva byta plats när XL-hjul används 

 Nedre högra hörnet på den andra modulen får lämnas fritt vid dubbla framaxlar med de 

största hjulen 

 För att maximera det område som finns att utnyttja krävs i fortsättningen att en bränsletank 

placeras mot det bakre gränssnittet 

6.7 Framtaget koncept för gränssnitt mot ramsidobalken 
Figur 46 visar det framtagna konceptet för gränssnittet mot ramsidobalken där:  

 Infästningen av en komponent sker i de yttre modulhålen 

 Media dras under ramsidobalken 

 Den översta modulhålsraden mellan infästningen används för påbyggnationer fram till 

ramknäcken 

 Den två översta modulhålsraderna mellan infästningen används för påbyggnationer bakom 

ramknäcken 

 De två/tre nedre modulhålsraderna kan användas för exempelvis bärande chassi 

 

Figur 46 - Valt koncept över gränssnitt mot ramsidobalken 

  

Påbyggnad 

Modul 

Media 

Bärande 
chassi etc. 

300mm 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras det resultat som uppkommit utifrån nulägesanalysen, den framtagna teorin 

samt den empiriska studien som gjorts på Scania. 

7.1 Allmänt 
Att ha tydliga och standardiserade gränssnitt är något som både Blackenfelt (2001) och Erixon m.fl. 

(1996) trycker på. Även Scania anser att standardiserade gränssnitt är den mest självklara principen 

gällande modularisering. Ändå finns det idag inte ett standardiserat gränssnitt för infästning av 

komponenter mot ramsidobalken. 

Det första målet med detta examensarbete var därför att ta fram en beskrivning och en modell på 

hur en rammonterad modul bör utformas, vilka gränssnitt den ska ha mot ram samt vilken 

standardiserad längdenhet den bör delas in i. Efter att ha studerat dagens komponenter och utrett 

framtida komponentförändringar påvisar resultatet att det är möjligt att införa ett standardiserat 

gränssnitt mot ramsidobalken med relativt enkla medel. En fullständig flexibel chassipackning 

kommer vara väldigt svår att uppnå, men det skulle i så fall leda till oändliga mängder med 

kombinationer. Där i sin tur varje kombination kommer kräva exempelvis olika längder av elkablar, 

bränslerör och tryckluftsrör. 

Det andra målet var att studera de komponenter och parametrar som påverkar chassikompositionen. 

Svårigheten med att utföra nulägesanalysen bestod i att då det just nu pågår febrilt arbete inför 

framtida projekt, uppdaterades dagens komponenter varje vecka. Detta medförde att det ganska 

svårt att få en bra överblick på hur komponenterna ser ut och hur dessa påverkar packningen. Då det 

inte ansågs möjligt att uppdatera rapporten varje dag med nya figurer kan bilderna skilja sig något 

mot de koncept som konstruktionsgrupper till slut väljer. 

Det tredje och sista målet var att studera den framtida utvecklingen av de komponenter som 

påverkar chassikompositionen. Det visade sig vara svårt att få fram hur de olika komponenterna kan 

komma att utvecklas de närmaste åren. Då mycket av det arbete som pågått under de senaste åren 

är till för Eu6 har mycket energi från de inblandade grupperna legat på detta och de har inte tittat 

eller funderat på vad som kommer att komma till nästa generation. Dock har ledningsgruppen för RT, 

Truck chassi Development, kommit med ett beslut om att alla grupper innan 2012 års slut ska ta fram 

en Roadmap över de komponenter gruppen ansvarar för. 

7.2 Modulstart 
Resultatet visar att det finns en stor fördel med att ha XF675 och XF2675 som gränser för det främre 

gränssnittet. Dessa två startpunkter tillsammans gör så att det tillgängliga utrymmet mellan 

framaxeln och bakaxeln på lastbilar med enkla framaxlar sammanfaller med det tillgängliga 

utrymmet mellan den andra framaxeln och bakaxeln för lastbilar med dubbla framaxlar. Detta 

medför således att samma komponenter kan användas på lastbilar med både enkla och dubbla 

framaxlar. Att återanvända komponenter är ett av de starkaste argumenten och avsikten med 

modularisering, vilket både stöds och beskrivs av Olhager (2010) och Baldwin m.fl. (1997). 

Då den andra framaxlens hjulenvelop går in i den andra modulens område vore det önskvärt att 

flytta den andra framaxelns position i positivt x-led så att det går fritt från den andra modulen. För 

att den andra modulen ska gå fri behöver den andra framaxeln flyttas 100 mm i positivt x-led. Detta 

påverkar i sin tur det andra främre gränssnittet som i sin tur även då måste flyttas 100 mm. Då XL-
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hjul främst används på de kortare axelavståndet, anses då det område mellan det andra främre 

gränssnittet och det bakre gränsnittet blir för litet för att få plats med tillräckligt med bränsle varvid 

detta inte är ett godtagbart koncept. 

En första tanke var att för lastbilar med dubbla framaxlar, anpassa den andra framaxeln till 300 mm 

moduler, detta skulle då medföra att endast ett främre gränssnitt behöver finnas och ett större 

modultänkande skulle införas, detta då den andra framaxeln kan ses som en större modul. Denna idé 

kommer tyvärr inte att fungera då de största hjulen och dess rörelser inte får plats inom ett jämnt 

antal moduler utan skulle kräva något mer än 1200 mm, således kommer två främre gränssnitt att 

behövas. 

7.3 Axelavståndsdelning 
Dagens axelavstånd är framräknade efter lastkapacitet för de olika hjulaxlarna med avseende på 

lagkrav och bärförmåga. Om axelavstånden görs om måste nya beräkningar göras för att få fram det 

optimala lastförhållandet på de olika hjulaxlarna. 

Då företag som gör påbyggnationer och trailrar har anpassat sina produkter till dessa axelavstånd 

finns risken att stora förändringar hos Scania genererar ökade risker och problem för den färdiga 

produkten. Troligen är trailrar längdmässigt optimerade för givna axelavstånd och mot de lagkrav 

som finns för fordonslängder. Det framgick dock att det inte finns något som säger att det inte skulle 

gå att förändra dagens axelavståndsdelning. Att utföra ett så pass stort arbete med att ändra 

axelavståndsdelningen motsäger sig Scanias princip om CEPPSS. Enligt den principen ska all 

utveckling ske i små steg, vilket skulle kunna vara en anledning till att axelavstånden inte har ändrats. 

En ändring av axelavståndsdelningen skulle även påverka rampvinkeln och attackvinkeln vilket 

medför att ett ändrat axelavstånd även kraftigt kommer påverka en komponents utbredning i z-led. 

De uträkningar som utfördes över det utrymme som finns mellan det främre och bakre gränssnittet 

genomfördes med dagens axelavståndsdelning. En eventuell framflytt av den första framaxeln 

kommer således öka alla axelavstånd men de beräkningar som utfördes utgick från det teoretiska 

framaxelcentrumet, mått utgående från denna punkt kommer således inte ändra sig vilket medför 

att beräkningarna stämmer överens framtida framaxelplacering. 

Resultatet visar att axelavståndet mellan de lastbilar Scania säljer inte följer någon konsekvent 

delning, vilket gör det svårt att hitta en gemensam axelavståndsdelning för alla storsäljare. Detta gör 

det svårt att motivera varför det skulle vara en fördel att ändra på den axelavståndsdelning som finns 

idag. 

7.4 Modulindelade chassier och bakre fjäderfästen 
För att utnyttja modulindelade chassier förutsätts att avståndet mellan det främre och bakre 

gränssnittet bestå av ett helt antal moduler. Det skulle bli svårt att utnyttja hela området mellan 

hjulhusen på grund av de bakre fjäderfästenas storlek och utbredning. Således krävs, för att kunna 

utnyttja hela utrymmet, att en bränsletank placeras längst bak mot det bakre gränssnittet. Detta 

medför att viss del av den flexibilitet som efterstävades försvinner. 

När det inte går att uppnå att ett jämnt antal moduler ska få plats mellan gränssnitten finns det ingen 

poäng med att ändra på dagens axelavståndsdelning. Det som istället vore att föredra är att ha tre 

steg på det bakre gränssnittet. 
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Som beskrivs i kapitel 6.4 så kommer troligen en 4x2-lastbil med 2-luftsbälg och en 6x4-lastbil med 2-

luftsbälg med samma axelavstånd ha samma typ av bränsletank, om de har lika uppsättning av 

komponenter. Detta trots en skillnad i det bakre gränssnittet. Att gå från det bakre gränssnittet på 

680 mm till 705 mm skulle således medföra att det uppstår ett spel på 25 mm. Detta område framför 

det bakre hjulhuset skulle kunna användas till upphängning av sidokjolar eller så kan styling använda 

detta område till att modifiera det bakre hjulhusets utseende. 

Om skillnaden mellan två fjädringstyper är detsamma som axelavståndsdelningen betyder det också 

att samma komponenter kan användas på två lastbilarna där den lastbilen med större axelavstånd 

även har det längre fjädertypen. En 4x2-lastbil med AD3700 och 2-luftsbälg kunna använda samma 

komponenter som en 4x2 lastbil med AD3900 och bladfjädring. Detta styrks av Olhager (2010) som 

menar att syftet med modularisering är att begränsa antalet moduler samtidigt som antalet 

produktvarianter ökar. Olhager (2010) påpekar även att kunden upplever det positivt att ha stora 

valmöjligheter att komponera sin egen produkt vilket också är något som Scania är kända för och 

eftersträvar. 

Då det inte går att förändra 4-luftsbälgen tillräckligt mycket samt att denna typ endast används på 

vissa 4x2-lastbilar så anses denna konfiguration få ha en unik lösning ifall dessa vill uppnå maximalt 

med bränsle. 

7.5 Gränssnitt mot ramsidobalkarna 
Genom att införa ett standardiserat gränssnitt mot ramsidobalken kan komponenter utvecklas 

enskilt utan större hänsyn till kringliggande komponenter, vilket beskrivs av Erixon m.fl. (1996). 

Övergången sker från vad Baldwin m.fl. (2000) kallar visuell information till dold information. Det vill 

säga att när en komponent ändras, ändras bara den specifika komponenten och inte någon annan 

komponent i dess omgivning. Vilket leder till att ändringar inom den enskilda modulen kan fastlås 

relativt sent i utvecklingsprocessen. Detta beskrivs även av Ulrich & Eppinger (2008) som framställer 

detta som modulär arkitektur. 

Baldwin m.fl. (1997) menar att modularisering medför att snabbare kunna svara på konkurrenters 

drag. Detta framlägger bevis för att med ett standardiserat gränssnitt mot ramsidobalken skulle 

Scania snabbt kunna svara mot konkurrenterna med att ta fram nya komponenter och prestandasteg 

med kort time-to-market. Baldwin m.fl. (2000) påtalar även att ett krav för att inneha en stor 

variantflora är att inneha väldefinierade och förankrade gränssnitt mellan varje delmodul, både av 

utrymmesmässigt skäl men också för kompabiliteten. Detta skulle uppnås via en standardiserad 

modul och ett standardiserat gränssnitt mot ramsidobalken. 

I det framtagna gränssnittet finns både kontaktgränssnitt för bland annat infästning av komponenten 

samt utrymmesgränssnitt som beskriver hur modulerna bredvid varandra får plats. Erixon m.fl. 

(1996) beskriver dessa som energiöverförande och geometriska gränssnitt. 

7.5.1 Infästning 

Inom en modul bör infästningen ske i de yttre modulhålen. Idéer fanns på att flytta infästningen ett 

steg mot mitten för att på så sätt uppnå ett mönster med två upptagna modulhålsbilder följt av två 

lediga. Detta koncept för infästning ansågs bli för svagt samt att för att det ska finnas plats för 

påbyggnadsfästen både från fabrik och ute hos påbyggare vore det bättre att använda de yttre 

modulhålen för infästning. Nackdelen med att använda sig av de yttersta modulhålsbilderna för 
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infästning av komponenter är infästningen för bränsletankarna. Då det är optimalt att placera 

bränsletankskonsollerna där skvalpskotten är placerade uppstår problem på kortare 

bränsletankslängder vilket då skulle medföra att en omkonstruktion måste göras för fastspänningen 

av bränsletankarna. Komponenter såsom trycktankar, SCR-tankar och tvärbalkar är redan anpassade 

efter denna hålbild vilket motiverar användning av de yttre hålbilderna för infästning. 

7.5.2 Media 

Då målsättningen är att ha packningsstrategier som bland annat innefattar fri placering av 

komponenter längs ram samt möjlighet till speglingsbarhet ställer detta krav på var gränssnittet för 

media placeras. Media till komponenter dras idag både under och/eller genom ramen. Media 

föreslås på framtida lastbilschassier att dras under ramsidobalken. Detta motiveras med att när en 

påbyggare får in lastbilen börjar de oftast med att riva ner alla komponenter på ramsidobalken, för 

att sedan flytta runt komponenterna till de positioner som är mest optimala för den specifika 

påbyggnationen. Scania har som princip att endast stansa ut de modulhål som ska användas, om då 

all media dras genom ramsidobalken kommer påbyggaren behöva borra ut flertalet nya hål för 

genomförning av bland annat elkablar. Om all media dras genom ramsidobalken kommer det inte 

finnas plats för det stora antalet artiklar som sitter på insidan av ramsidobalken. 

7.5.3 Påbyggnationer 

Önskemål från Richard Södereng, gruppchef för RTBP, var att använda de två översta 

modulhålsraderna för påbyggnationer, där den översta modulhålsraden endast används till 

ramknäckens början och bakom ramknäcken används båda modulhålsraderna, vilket har 

tillgodosetts. 

Då Scania redan idag ligger efter konkurrenterna när det gäller att ta hänsyn till påbyggnationer vid 

konstruerandet av chassit medför det att det tar längre tid och bli mer komplicerat att bygga på en 

lastbil från Scania. Detta leder i förlängningen till att skulle bli dyrare för kunden och även för Scania i 

form av längre ledtider. Då uppskattningsvis 40-50 % av alla lastbilar som Scania tillverkar skickas 

vidare för påbyggnation borde det vara en självklarhet med ett standardiserat gränssnitt. Ett 

standardiserat gränssnitt skulle ge ett mer påbyggnadsvänligt chassi vilket leder till bättre, snabbare 

och billigare montering samtidigt som det skulle ge minskade ledtider. 

7.6 Modulstorlek 
Resultatet i kapitel 6.5.1 visar att när den valda modulstorleken matchar med axelavståndsdelningen 

fås till största del att det alltid återstår 120 mm när ett jämnt antal 200 mm används. Detta skulle 

teoretiskt sett ge att bränsletankarna kan modulindelas där den sista modulen 120 mm istället för 

200 mm. I detta fall skulle det alltså finnas en fördel med att ha en modulindelning på 200 mm. Dock 

skulle en förändring av modulstorleken påverka samtliga komponenter då flertalet av dagens 

komponenter redan är optimerade efter 300 mm moduler, således skulle en tänkt 200 mm modul bli 

för liten och två 200 mm moduler bli för stort. Dock bör resultatet från de Roadmaps som ska 

genomföras innan 2012 års slut analyseras för att utreda vart utvecklingen sker. Detta medför att 

författaren med dagens kunskap anser att den modulindelning på 300 mm som finns idag bör även i 

fortsättningen tillämpas. 
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Baldwin m.fl. (1997) anser att en modulariserad produkt är betydligt svårare att konstruera i 

jämförelse med sammanbundna system. Detta medför att det finns en risk med att enbart använda 

sig av en modulstorlek. Då tekniken går framåt och kundens krav ändras, kan det uppstå problem om 

då alla komponenter konstruerats för att vara 300 mm breda. Om exempelvis trycktanksutvecklingen 

drar åt att trycktankarna blir 250 mm breda får uppstår då ett 50 mm spel där inget används. 
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8 Slutsatser och rekommendationer  
I detta kapitel redovisas de slutsatser som framkommit under arbetets gång samt rekommendationer 

på framtida studier inom detta område. Kapitlet avslutas med en lista med förslag på nya 

examensarbeten. 

 Scania har modulariserade komponenter, dock inte till den flexibilitet som är önskvärd 

Att Scania erbjuder sina kunder en modulariserade slutprodukt bestående av komponenter i 

olika prestandasteg är känt. Det som inte syns är att det inte existerar något gemensamt 

tankesätt eller modell för hur komponenter bör utformas för att få en flexibel 

chassiinstallation. Då det finns en stor variantflora och efterfrågan att erbjuda så många 

valmöjligheter som möjligt för kunden så finns det mycket att vinna på att införa ett 

standardiserat gränssnitt mot ramsidobalken. 

 

 Att enbart ändra axelavståndsdelningen ger inte den effekt som önskas 

Att enbart ändra axelavståndsdelningen till 150/300 mm steg kommer inte ge effekten att 

300 mm moduler kan användas fullt ut utan stor hänsyn måste även tas till storleken på 

fjäderfästen och hjulhus etc. I Figur 44 från kapitel 6.5.1 framgår det att dock att då 

axelavståndsdelningen sammanfaller med modulstorleken fås ett mindre outnyttjat område. 

Det kommer ändå inte ge ett jämnt antal moduler och således blir effekten av att inför detta 

liten. 

 Standardiserad modul och dess gränssnitt 

I nulägesanalysen framgick det tydligt att det inte finns något standardiserat sätt att fästa in 

komponenter på ramsidobalken, vilket idag försvårar omflyttning av moduler. Genom att 

skapa en standardisering för hur komponenter fäster in mot ramsidobalken och hur media 

dras inom en modul finns nu möjligheten att skapa en ytterligare mer flexibel 

chassikomposition om dessa gränssnitt börjar användas. 

 

 Krav på en modul  

För att utnyttja moduler bör vissa krav ställas på varje komponent: 

 Komponenten måste vara inom 300 mm inkluderat: Dynamisk rörelse, komponent- och 

monteringstoleranser 

 Om en installation inom en modul kräver frigång till omgivande installationer måste 

detta ske inom modulen 

 Andra egenskaper såsom värmestrålning måste tas omhand inom modulen 

 

 Standardiserat gränssnitt för påbyggare behövs 

Då majoriteten av Scanias lastbilar skickas vidare för påbyggnation bör standardiserade 

gränssnitt för påbyggare vara lika självklart som gränssnittet mellan chassit och hytten. Detta 

kan skapas genom djupare förståelse för påbyggnadsfrågor i alla konstruktörsled så att alla 

förstår vikten av detta. Ambitionen måste vara att Scania ska vara påbyggarnas förstaval 

vilket uppnås genom att erbjuda en flexibel produkt med standardiserade gränssnitt. 
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 Sammontering bör undvikas 

För att undvika att komponenter blir beroende av de angränsande komponenterna bör 

sammontering av komponenter undvikas. Sammontering skapar villkor och förhållanden som 

försvårar för den flexibilitet och speglingsmöjlighet som eftersträvas. 

 Scanias ramknäck 

Dagens utformning av ramsidobalkarna ställer till relativt stora bekymmer gällande 

komponentplacering. Det finns även vissa specialutformade prestandasteg av exempelvis 

bränsletankarna som används då kunden kräver maximalt med bränsle. Även påbyggare 

anser att dagens utformning av ramsidobalkarna ökar komplexiteten. Då 40-50 % av Scanias 

lastbilar skickas iväg för påbyggnation bör därför en studie utföras för att ta fram nya 

koncept på utformning av ramsidobalkarna. 

8.1 Förslag på nya examensarbeten 
Då denna studie endast når vissa delar av den komplexitet som ämnet berör bör ytterligare studier 

genomföras mot mer specifika områden. Nedanstående punkter kan ses som en fortsättning på detta 

examensarbete och skulle vara ännu ett steg på vägen mot en mer flexibel produkt. 

 Ta fram ett modulärt fäste som kan återanvändas mellan olika komponenter 

 Utföra en liknande studie som denna för komponenter som sitter på insidan av 

ramsidobalkarna 

 Ta fram ett koncept på hur media kan dras från insidan av ramsidobalken ut till 

komponenten 

 Utreda möjligheten att ändra designen på Scanias ramsidobalkar/ramknäck 

 Utreda möjligheten att införa parametriserad modulindelning 
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Appendix 

Appendix A – Komponenternas funktion  

Chassianpassning 
Lastbilar kan delas in i två huvudgrupper, Articulated och Basic. Articulated är en lastbil avsedd för att 

dra en semitrailer och är försedd med en vändskivskoppling. Basic är en lastbil med en påbyggnation 

t.ex. Ett fast skåp bakom hytten. 

Figur 47 nedan visar exempel på dessa lastbilstyper. 

 

 

Figur 47 - Huvudgrupper lastbil 

Ramsidobalkarna 
Figur 48 visar Scanias ramsidobalkarna uppifrån. Chassiramens framände är bredare än bakpartiet 

vilket beror på att ramsidobalkarnas främre del är vinklade utåt 2,7 grader med början 2 055 mm 

bakom första framaxeln och vinkeln är samma för alla ramtyper. Chassiramens utvändiga breddmått 

är 770 (+1/-5) mm för alla ramtyper. 

 

Figur 48 - Utformning av ramsidobalkarna 

  

Articulated Basic 
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Axelavstånd 
Axelavståndet är avståndet mellan första framaxeln och första drivande bakaxel, se Figur 49. Olika 

axelavstånd kan väljas inom varje hjulkonfiguration och vid en specifik chassianpassning. 

 

Figur 49 - Illustration över axelavstånd på chassi i sidovy 

Fjädring 
Scanias lastbilar kan fås med tre olika typer av fjädringskombinationer: 

 A - Bladfjädring fram, luftfjädring bak 

 B - Luftfjädring fram, luftfjädring bak 

 Z - Bladfjädring fram, bladfjädring bak 

Bladfjädrarna och luftfjädrarna har olika infästning på ramsidobalken vilket gör att utrymmet de 

kräver varierar. 

Luftfjädring bak kan fås med antingen två eller fyra luftbälgar där 2-luftsbälg är den mest vanliga och 

4-luftsbälg kan endast fås på lastbilar av typen 4x2. Luftfjädring används på dragbilar för att kunna 

höja och sänka bakänden på lastbilen för att underlätta vid av- och påkoppling av trailern samt på 

rigids vid lasthantering mot exempelvis en lastkaj. 

Bränsletankar 
Bränsletankarna av typen General är främst avsedd för lastbilar där hög markfrigång är ett krav och 

där lastbilen utsätts för sämre körförhållanden. (Fagerhof, 2010) 

Bränsletankarna av typen Wide är den vanligaste typen av bränsletankar som återfinns på lastbilar 

som körs under relativt goda driftförhållanden. (Fagerhof, 2010) 

Bränsletankarna av typen Cylindrical är likt General avsedd för lastbilar som körs på dåliga vägar och 

används pågrund av dess höga hållfasthet. (Fagerhof, 2010) 

Bränsletankarna av typen Extra Wide är avsedd för lastbilar som kräver maximalt med bränsle. Denna 

typ av tank utnyttjar hela lastbilens bredd. Tanken har låg markfrigång vilket gör att den är i första 

hand avsedd för dragbilar som kör på större Europavägar. Denna tank finns både i en symmetrisk och 

en osymmetrisk version. (Fagerhof, 2010) 

För att beskriva placeringen av bränsletanken och dessa konsoler används nollkoordinaten, XM, som 

utgångspunkt. Figur 50 nedan visar ett exempel på detta där, XM- Fuel tank anger vart bränsletanken 

börjar, XM – Bracket anger var respektive konsol börjar. (Fagerhof, 2010) 

Axelavstånd (AD)  
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Figur 50 - Illustration över placering av bränsletank och dess konsoler 

Inom bränsletankstrukturen finns idag uppskattningsvis drygt 40 000 XM-mått, varav 10 000 av dessa 

behandlar bränsletanksplacering och resterande behandlar konsolplacering. (Fagerhof, 2010) 

Påbyggnadsfästen 
Basic-lastbilen är förberedd med så kallade BWA-fästen, body work adaption. Dessa fästen är till för 

påbyggare och ska underlätta för att fästa påbyggnaden på chassiramen. Påbyggnadsfästena svetsas 

eller skruvas fast i ramsidobalken och sätts sedan fast i en hjälpram vars syfte bland annat är att 

fördela belastning jämnt över chassiramen och ge frigång för hjul och eventuellt andra detaljer som 

sticker upp ovanför chassiramen. Det finns två typer av påbyggnadsfästen, flexibla och fasta. 

Skillnaden mellan dessa är att flexibla fästen låter hjälpramen att röra på sig relativt chassiramen 

medan fasta fästen håller hjälpramen fast mot chassiramen. 

Tabell 5 nedan beskriver de olika varianter som finns av påbyggnadsfästen. Påbyggnadsfästena A-E 

samt H använder sig av de standardiserade modulhålen som finns. 

Tabell 5 - Dagens uppsättning av påbyggnadsfästen 

Variant: Beskrivning: 

A Inget fäste, endast hålbild. 

B Flexibelt fäste som används på hjälpramens främre del. 

C Kan användas både fast och flexibelt och används främst på hjälpramens främre del.  

D Fast påbyggnadsfäste att skruvas fast mot hjälpram. 

E Fast påbyggnadsfäste att svetsas fast mot hjälpram. Endast de fyra yttre hålen används för 
fastsättningen av fästet på ramen. 

F Fast påbyggnadsfäste att skruvas fast mot hjälpram, längst bak över dragbalk 

G Fast påbyggnadsfäste att svetsas fast mot hjälpram, längst bak över dragbalk 

H Flexibelt påbyggnadsfäste i kombination med ljuddämparstag, endast höger sida 650 mm 
bakom framaxeln. 

K Flexibelt påbyggnadsfäste i kombination med fäste för vertikalt avgasrör, endast höger 
sida. 

Placeringen av de främre påbyggnadsfästena av typ B och C är angivna relativt framaxeln där den 

främre delen av chassiramen omfattar området 600 mm bakom framaxeln till 2450 mm bakom 

framaxeln. Påbyggnadsfästet av typ H placeras 608 mm från framaxeln på ramens höger sida. 

Påbyggnadsfästet av typ K används på lastbilar med vertikalt avgasrör och cylindrisk ljuddämpare och 
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placeras med olika avstånd från framaxeln beroende på hyttens längd. Placeringen av de bakre 

påbyggnadsfästena av typ D och E är angivna relativt den första drivande axeln där den bakre delen 

av chassiramen omfattar området 3000 mm bakom framaxeln till 2950 mm bakom första drivande 

bakaxel. Påbyggnadsfästena längst bak över dragbalken är av typ F eller G och angivna relativt 

ramens bakkant. 

 
Figur 51 - Fästområden för påbyggnadsfästen 

Tvärbalkar 
Tvärbalkar används för att ta upp styva upp chassit och dimensioneras efter att ta upp laster vi bland 

annat ramvridning och krängning. 

Trycklufttankar 
Då lastbilens bromssystem och eventuell luftfjädring styrs av tryckluft krävs ett antal olika 

trycklufttankar. Tankarnas position styrs dels av utrymmesskäl och av placering i förhållande till de 

komponenter de ska försörja med luft. Anledningen till detta är att eftersträva korta avstånd vilket 

ger kort responstid som är nödvändigt vid t.ex. inbromsning. 

Figur 52 visar dagens möjliga placeringar av trycklufttankarna för lastbilar med enkla respektive 

dubbla framaxlar. Endast de trycklufttankskonfigurationer som placeras på utsidan av 

ramsidobalkarna beskrivs nedan. 
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Figur 52 - Trycklufttankarnas positioner 

A-positionstankarna är placerade längst fram på vänster ramsida mot dagens placering av 

batterilådan. Dessa finns som valet noll, ett, två, tre eller fyra lufttankar och även dessa 

dubbelmonteras i höjdled. 

D-positionstanken är placerad mot bakre hjulhus på vänster ramsida och finns endast på ett fåtal 

lastbilar och på lastbilar med längre axelavstånd. 

E-positionstankarna är placerade mot det bakre hjulhuset på höger sida. Dessa tankar 

dubbelmonteras i höjdled och kan således väljas som noll, två, fyra eller sex stycken. 

G-positionstanken är placerad mot det främre hjulhuset på vänster ramsida, denna position används 

främst på lastbilar med manskapshytt så kallade CrewCab, då batterilådan flyttats bakåt till andra 

framaxeln. 

H-positionstanken är placerad bakom den andra framaxelns vänstra hjulhus. 

J-positionstankarna och B-positionstankarna är enkelmonterade inuti ramen, dessa påverkar 

utrymmet utanpå ramen på grund av dess infäst på ramsidobalken. 

Batterilåda 
Batterilådan har i dagsläget tre standardiserade positioner den ena på vänster ramsida bakom det 

främre hjulhuset, längst bak på chassit och för lastbilar med dubbla framaxlar och stora hjul placeras 

batterierna på vänster sida bakom 2:a framaxeln. Batterier som är placerade längst bak på chassit 

används främst på dragbilar som kräver en maximal mängd med bränsle. 

Ljuddämpare 
Ljuddämparen används inte bara för att minska ljudnivån utan även som en form av reningsverk för 

avgaserna. Olika länder har olika lagkrav på hur mycket gaser som får släppas ut. Länder inom EU har 

ett gemensamt reglerverk för detta. Dessa standarder beskriv som ”European emission standards” 

och gäller endast nya fordon och inte de fordon som redan finns ute på vägarna. 
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Ljuddämparen blir väldigt varm, på ytan uppemot 200 grader och på vissa punkter stiger 

temperaturen till över 250 grader vilket ställer krav på närliggande komponenter. 

SCR-tankar 
SCR-tanken är en tank som rymmer AdBlue, vilket är ett ämne som används för efterbehandling av 

avgaserna för att på så sätt nå lägre emissionsnivåer. Syftet med AdBlue-systemet är att minska Nox 

nivåerna i avgaserna. Genom att tillsätta AdBlue i ljuddämparen skapas en kemisk reaktion med 

avgaserna varpå vattenånga och kvävgas bildas. 

Scanias SCR-tankar kan vara sidmonterade och bukmonterade. De bukmonterade tankarna kallas 

även gömda tankar och används på dragbilar som kräver stora mängder diesel. Endast de 

sidmonterade tankarna som är intressanta då dessa monteras på utsidan av ramsidobalkarna, se 

Figur 53. 

I dagsläget behöver en lastbil inte nödvändigtvis ha en SCR-tank då detta baseras på vilket 

efterbehandlingssytem som motorn har. Vid införandet av Eu6 kommer således alla lastbilar behöva 

minst en SCR-tank. 

 

Figur 53 - SCR-tankarnas positioner 
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Appendix B – Axelavstånd och fjädringskonfigurationer 
 

  Enkla framaxlar 
Dubbla 

framaxlar 

Hjulkonfig. 4x2 6x2 6x2*4 6x4 4x4 6x6 8x4*4 6x2/4 6x2/2 8x2/4 8x2 8x2*6 8x4 

Chassianp. A B A B B A B A B B B A B A B B B B  B 

AD                                       

2900     x                                 

3100     x x   x x                         

3150                     x                 

3300 x x x x x x x                         

3350                     x                 

3500     x x x x                           

3550 x x x         x x x x                 

3600                   x                   

3700 x     x x x x                         

3750                     x                 

3800                   x                   

3850                   x                   

3900 x x x x     x   x   x                 

4000                       x   x           

4050                       x   x           

4100       x x   x       x               x 

4250                   x                   

4300   x   x x   x   x x x               x 

4500   x   x x   x   x   x   x   x   x x x 

4700   x   x x   x   x   x   x   x x x x x 

4900   x   x x   x   x   x   x   x   x x x 

5100   x   x x   x   x   x   x   x x x x x 

5300   x   x x   x       x   x   x   x x x 

5500   x   x x   x           x   x   x x x 

5700   x   x x                       x x x 

5900   x   x x   x                   x x x 

6100       x x                             

6300   x   x x         x             x     

6500                                     x 

 

  Enkla framaxlar 
Dubbla 

framaxlar 

Hjulkonfig. 4x2 6x2 6x2*4 6x4 4x4 6x6 8x4*4 6x2/2 6x2/4 8x2/4 8x2 8x2*6 8x4 

Fjädring 
             A x x x x 

  
x x x x x x x 

B x x x x 
  

x x x x x x x 

Z x x 
 

x x x 
    

x 
 

x 
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Appendix C – Analyserade lastbilsspecifikationer 
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Appendix D – Hjulkonfigurationer 
För att beskriva de olika typer av lastbilskonfigurationer, både textbaserat och visuellt, använder 

Scania en metod som baseras på antalet hjul, vilka av dessa som är drivande, vilka som är styrande 

samt var dessa är placerade. 

Hjulkonfigurationen delas upp i två delar. Den första delen (t.ex. 4x2) anger antalet bärande hjul (4) 

och antalet drivande hjul (2). Framaxelns alt. framaxlarnas hjul är alltid styrande. 

Den andra delen (t.ex. *4) tillkommer när en styrande stödaxeln ingår i hjulkonfigurationen, den 

första symbolen (*) anger stödaxelns placering följt av antalet styrda hjul (4). 

/ - Anger att lastbilen har styrande stödaxel framför den första drivande axeln 

* - Anger att lastbilen har styrande stödaxel bakom den sista drivande axeln 

T.ex. 6x2*4: Sex bärande hjul, två drivande hjul, styrd stödaxel bakom den sista drivande axeln samt 

fyra styrda hjul. 

För att visualisera det textbaserade används istället fyra olika hjulbeskrivningar: 

 

Samma exempel som ovan ger visuellt: 

 

  

= Drivande bakaxel 

= Ej drivande bakaxel 

= Drivande styrd axel 

= Ej drivande styrd axel 
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Chassilayouter för A-order 
  

Enkla framaxlar  
 

Dubbla framaxlar  
 

Figur 54 - Chassilayouter för A-order 
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Appendix E – Modulavstånd  
X anger hur stor plats som finns mellan det främre och bakre gränssnittet 

Kvar anger hur många mm som återstår efter till nästa hela modul 

Hela mod. anger hur många hela antal moduler som får plats mellan det främre och bakre 

gränssnittet 

Dagens gränssnitt: 
Enkla framaxlar    

  
2-Bälg – 705mm 

 
4-Bälg - 818mm 

(4x2) 
Blad - 905mm 

(Enkla bakaxlar) 
Blad - 680mm 

(Dubbla bakaxlar) 
2-Bälg – 680mm 

(Styrande framför drivande) 

AD [mm] 
X 

[mm] 
Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

X 
[mm] 

Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

X 
[mm] 

Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

X 
[mm] 

Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

X 
[mm] 

Hela 
mod. Kvar [mm] 

2900 1495 4 295 
      

1520 5 20    

3100 1695 5 195 
      

1720 5 220    

3150 1745 5 245 
         

   

3300 1895 6 95 1782 5 282 1695 5 195 1920 6 120    

3350 1945 6 145 
         

   

3500 2095 6 295 
      

2120 7 20    

3550 2145 7 45 2032 6 232 1945 6 145 2170 7 70    

3600 
         

2220 7 120    

3700 2295 7 195 2182 7 82 2095 6 295 2320 7 220    

3750 2345 7 245 
         

   

3805 
         

2425 8 25    

3850 
         

2470 8 70    

3900 2495 8 95 2382 7 282 2295 7 195 2520 8 120    

4000 2595 8 195 
         

1370 4 170 

4050 2645 8 245 
         

1420 4 220 

4100 2695 8 295 
      

2720 9 20 1470 4 270 

4255 
         

2875 9 175      

4300 2895 9 195 
      

2920 9 220      

4500 3095 10 95 
      

3120 10 120 1870 6 70 

4700 3295 10 295 
   

3095 10 95 3320 11 20 2070 6 270 

4900 3495 11 195 
      

3520 11 220 2270 7 170 

5100 3695 12 95 
   

3495 11 195 3720 12 120 2470 8 70 

5300 3895 12 295 
      

3920 13 20 2670 8 270 

5500 4095 13 195 
      

4120 13 220 2870 9 170 

5700 4295 14 95 
      

4320 14 120    

5900 4495 14 295 
      

4520 15 20    

6100 4695 15 195 
      

4720 15 220    

6300 4895 16 95 
      

4920 16 120    
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 Dubbla framaxlar 
    

       
  

2-Bälg  
(705mm) 

Blad - 680mm 
(Dubbla bakaxlar) 

AD X2 [mm] Hela mod. Kvar [mm] X2 [mm] Hela mod. Kvar [mm] 

4100 720 2 120 745 2 145 

4300 920 3 20 945 3 45 

4500 1120 3 220 1145 3 245 

4700 1320 4 120 1345 4 145 

4900 1520 5 20 1545 5 45 

5100 1720 5 220 1745 5 245 

5300 1920 6 120 1945 6 145 

5500 2120 7 20 2145 7 45 

5700 2320 7 220 2345 7 245 

5900 2520 8 120 2545 8 145 

6300 2920 9 220 2945 9 245 

6500 3120 10 120 3145 10 145 

 

Framflyttade gränssnitt och indelade fjädringstyper 
Enkla framaxlar    

  
2-Bälg – 705mm 

 
4-Bälg - 818mm 

(4x2) 
Blad - 905mm 

(Enkla bakaxlar) 
Blad - 705mm 

(Dubbla bakaxlar) 

2-Bälg – 680mm 
(Styrande framför 

drivande) 

AD [mm] 
X 

[mm] 
Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

X 
[mm] 

Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

X 
[mm] 

Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

X 
[mm] 

Hela 
mod. 

Kvar 
[mm] 

X 
[mm] 

Hela 
mod. Kvar [mm] 

2900 1520 5 20 
      

1520 5 20    

3100 1720 5 220 
      

1720 5 220    

3150 1770 5 270 
        

     

3300 1920 6 120 1807 6 7 1720 5 220 1920 6 120    

3350 1970 6 170   
 

  
  

  
  

     

3500 2120 7 20   
 

  
  

  2120 7 20    

3550 2170 7 70 2057 6 257 1970 6 170 2170 7 70    

3600 
   

  
 

  
  

  2220 7 120    

3700 2320 7 220 2207 7 107 2120 7 20 2320 7 220    

3750 2370 7 270   
 

  
  

  
  

     

3805 
   

  
 

  
  

  2420 8 20    

3850 
   

  
 

  
  

  2470 8 70    

3900 2520 8 120 2407 8 7 2320 7 220 2520 8 120    

4000 2620 8 220 
     

  
  

  1370 4 170 

4050 2670 8 270 
     

  
  

  1420 4 220 

4100 2720 9 20 
     

  2720 9 20 1470 4 270 

4255 
        

  2870 9 170 1620    

4300 2920 9 220 
     

  2920 9 220 1670    

4500 3120 10 120 
     

  3120 10 120 1870 6 70 

4700 3320 11 20 
   

3120 10 120 3320 11 20 2070 6 270 

4900 3520 11 220 
     

  3520 11 220 2270 7 170 

5100 3720 12 120 
   

3520 11 220 3720 12 120 2470 8 70 

5300 3920 13 20 
      

3920 13 20 2670 8 270 

5500 4120 13 220 
      

4120 13 220 2870 9 170 

5700 4320 14 120 
      

4320 14 120 1370 4 170 

5900 4520 15 20 
      

4520 15 20 1420 4 220 

6100 4720 15 220 
      

4720 15 220 1470 4 270 

6300 4920 16 120 
      

4920 16 120      
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Dubbla framaxlar 
    

       
  

2-Bälg  
(705mm) 

Blad – 705 mm 
(Dubbla bakaxlar) 

AD X2 [mm] Hela mod. Kvar [mm] X2 [mm] Hela mod. Kvar [mm] 

4100 720 2 120 720 2 120 

4300 920 3 20 920 3 20 

4500 1120 3 220 1120 3 220 

4700 1320 4 120 1320 4 120 

4900 1520 5 20 1520 5 20 

5100 1720 5 220 1720 5 220 

5300 1920 6 120 1920 6 120 

5500 2120 7 20 2120 7 20 

5700 2320 7 220 2320 7 220 

5900 2520 8 120 2520 8 120 

6300 2920 9 220 2920 9 220 

6500 3120 10 120 3120 10 120 

 


