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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Scania. Målet var att ta fram koncept på 
en stänkskärm som skall placeras över den andra framaxel på lastbilar med dubbla 
framaxlar. Det togs även fram en uppskattning kring hur mycket värde en sådan skärm 
skulle skapa åt Scania. 
 
Dubbla framaxlar används då vikten över lastbilens främre del är så stor att den behöver 
delas upp på två axlar. Endast 8% av de lastbilar Scania säljer behöver dubbla framaxlar.  
 
Projektet utfördes genom att först undersöka marknadens storlek och fördelning samt 
de egenskaper som är efterfrågade av denna typ av skärm. Sedan fastställdes de mål och 
krav som skärmen skall uppfylla. 
 
En påbyggnad monteras utanför Scania på alla de lastbilar som säljs med dubbla 
framaxlar. Denna påbyggnad kan bland annat vara en kran, betongpump, eller tippbar 
balja. Alla dessa påbyggnader monteras på olika höjder och begränsar hur högt skärmen 
kan monteras. Om skärmen inte får plats under påbyggnaden så kommer den att 
slängas och bytas ut mot en annan skärm. 
 
När kraven och målen fastställts togs ett stort antal idéer fram, kombinerades och 
utvärderades för att slutligen komma fram till ett koncept.  
 
Det skärmkoncept som togs fram kan enkelt monteras på ett stort antal höjder. Detta 
medför att skärmen kan anpassas efter den påbyggnad som monteras på lastbilen.  
 
Skärmens material och utformning har valts för att skapa en så funktionell skärm som 
möjligt till ett lågt pris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Abstract 

 
This master thesis was commissioned by Scania. Which is a major truck manufacturer 
situated in Södertälje, Sweden. The projects goal was to generate concepts of a 
mudguard that would be fitted over the second front axles of trucks fitted with dual 
front axles. The value this kind of mudguard to Scania was also created during this 
project.  
 
Dual front axles are used when the load at the front of the truck is so large it has to be 
divided up onto two axels instead of the usual one. About 8 percent of the trucks sold 
by Scania are fitted with dual front axles. 
 
The project was performed by investigating the size of the market for this type of 
mudguard. The specifications of the trucks that would buy the mudguards was also 
found. Investigations were also made to understand what features this kind of 
mudguard should have. In addition to investigating the legal and other demands that 
the mudguard had to fulfill. 
 
All of the trucks that are sold with dual front axles have extra bodywork built on to 
them by specialized workshops. Some examples of the bodywork is a crane and a 
concrete pump. The bodyworks placement is unique for every application and 
workshop. This leads to there being large differences between the amount of space 
above the second front axle. It is crucial that the mudguard fits underneath the 
bodywork because if it can´t it will be discarded and another mudguard will be fitted. 
 
When all of the features where established and the demands where set a large amount 
of ideas where generated, combined, developed and evaluated. This work culminated 
in a single concept. 
 
This final Concept can be mounted on a large number of different heights. This means 
that the mudguards can be fitted snugly underneath all kinds of bodywork.  It is fitted 
in one position by Scania and can then be easily moved. 
 
The Mudguards geometry and material was chosen to create a functional mudguard for 
as low a price as possible. 
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1 Introduktion 
 
Denna rapport beskriver ett Examensarbete för Teknisk Design vid Luleå teknisk 
universitet utfört 2013 på Scania i Södertälje. Arbetet har gått ut på att ta fram koncept på 
en stänkskärm över den andra framaxeln på lastbilar tillverkade med dubbla framaxlar. 
 
Arbetet innefattar en marknadsundersökning, konkurrentanalys, konceptgenerering och 
utvärdering. Detta för att ge Scania en uppfattning om värdet av en specialanpassad 
stänkskärm för andra axeln.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Scania är Sveriges marknadsledande lastbilstillverkare. De är verksamma i ett hundratal 
länder och har cirka 35 500 anställda runt om i världen.  
(Scania i korthet, hämtad 2013) 
  
2012 sålde Scania 67 401lastbilar. (Scania annual report 2012, hämtad 2013). Nästintill alla 
lastbilar som Scania säljer måste ha stänkskärmar monterade över varje hjul som uppfyller 
de gällande lagkraven. Ca 8% av de lastbilar Scania säljer per år har dubbla framaxlar.  
 
Dubbla framaxlar gör det möjligt att lasta mer vikt nära lastbilens front. Detta eftersom 
vikten då fördelas ut på två axlar istället för en. De lastbilar som behöver denna möjlighet 
är lastbilar med vissa typer av påbyggnader. Några exempel är kranbilar, dumpers, 
betongpumpar. 
 

 
Figur 1, Lastbil med dubbla framaxlar och kran 
 
Den andra framaxeln vars placering ni kan se i bilden ovan har unika förutsättningar 
jämfört med lastbilens andra axlar och behöver därför en anpassad stänkskärm. 
  
I dagsläget köps färdiga skärmar in som inte är utformade av Scania. Det finns dock en 
mängd problem med dessa skärm. De har svårigheter att uppfylla lagkraven, varje 
montering blir unik och de passar inte in i Scanias formspråk. 
  
Därför startades detta projekt för att bilda en bättre förståelse för hur mycket värde en 
Scaniautvecklad skärm kan skapa och hur den skulle kunna se ut och fungera.  
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med examensarbetet är att fram koncept på stänkskärmar för den andra framaxeln till 
lastbilar med två framaxlar. Samt skapa en förståelse för värdet av en sådan lösning. 
 
Målen som skall uppfyllas i projektet är att ett eller flera stänkskärmskoncept skall tas fram 
till andra framaxeln som tar hänsyn till följande faktorer. 
 

 Gällande lagkrav för stänkskärmar för 2:a framaxeln  
 Axelns och hjulets rörelser.  
 Krav på omgivningstemperatur i anslutning till skärmen  
 Krav på korrosionsbeständighet  
 Krav på hållfasthet  
 Krav på produktegenskaper som vikt, service och prestige.  

 
För att ta reda på värdet av en Scaniaspecifik lösning skall följande mål ha uppfyllts: 

 Marknadsbehoven skall ha undersökts och beskrivits 
 Konkurrentundersökning utförd.  

Vad erbjuder våra konkurrenter för skärmar för 2:a framaxeln? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Eftersom syftet med arbetet var att ta fram koncept så har ingen detaljkonstruktion utförts 
på skärmens olika komponenter.   
 
Det är skärmen som projektet behandlar i första hand. Det har ej ingått undersökning om 
konsekvenser av eventuella förändringar på omgivande artiklar.  
 
En detaljerad kostnadsanalys har inte ingått i projektet. Inte heller en tidsuppskattning för 
efterföljande projekt har ingått i arbetet.  
 
Eftersom skärmen endast utvecklas till konceptnivå har inga hållfasthetstester utförts under 
projektet. Endast uträkningar har använts för att bestämma hållfasthet.  
 
En patentundersökning har inte heller varit en del av projektet.  
 
Konceptet för skärmen har även en del avgränsningar: 

 Konceptet behöver inte vara tillgängligt för alla möjliga konfigurationer.  
 Konceptet behöver endast fungera med de lastbilar som säljs efter Scanias 

generationsbyte.  
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1.4 Rapportstruktur 
 
2. Nuläge 
Här beskrivs dagsläget för Scania, marknaden för skärmar över andra framaxeln och de 
skärmar som finns på marknaden idag. 
 
3. Teori 
Detta kapitel presenterar den teori som har använts i arbetet. Lagkraven för skärmen 
presenteras tillsammans med information om plastmaterial och formsprutning. 
 
4. Metod  
Här kan ni läsa om hur projektet planerades och delades upp. Även om vilka metoder som 
användes, hur de anpassades och varför. 
 
5. Resultat 
Detta kapitel går igenom resultatet som arbetet ledde fram till. Det är även fyllt av analyser 
och slutsatser kring resultatet och motiveringar till varför vissa val togs. 
 
5.5 Slutgiltigt koncept 
Här kan ni läsa om det slutgiltiga konceptet som projektet ledde fram till. Denna del är 
skriven så att den kan läsas separat från resten av rapporten. 
 
6. Diskussion 
Det slutgiltiga resultatet diskuteras och utvärderas i detta kapitel. Även utförandet av 
projektet utvärderas.    
 
7. Slutsats 
Här kan ni läsa om de rekommendationer som projektet har lett fram till. Om projektet 
bör tas vidare och i sådana fall hur. 
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1.5 Beteckningar 
 
I denna rapport förekommer det hänvisningar till koordinataxlar, måttbeteckningar och 
namn på skärmens olika delar. Syftet med detta avsnitt är att beskriva och förtydliga denna 
information.  
 
Figuren ni ser nedan visar en skärm placerad över en lastbils andra framaxel med 
förklarande text som förtydligar detta avsnittets innehåll.  
 

 
Figur 2, Skärm över andra framaxeln.  

Koordinatsystem 
X-axeln går längs med lastbilens ram. 
 
Y-axeln är riktat vinkelrät ut ifrån lastbilens ram. 
 
Z-axeln är vertikalt riktad. 
 

Ramar 
En lastbil med dubbla framaxlar körs ofta med två stycken ramar. Varje ram är består av en 
U-balk med sin platta sida riktad utåt. En av dessa ramar är den ursprungliga ramen som 
lastbilen olika komponenter monteras på vid Scania. Denna ram kallas för ”Ramen” i 
denna rapport.  
 
Den andra ramen kallas för ”Påbyggnadsramen” och monteras ovanpå den ursprungliga 
ramen av påbyggarfirmor. Se avsnitt 2.2.2 Påbyggare. 
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Skärmdelar 
Skärmens nedvikta kant syftar till kanten på den delen av skärmen som vikts ned. Se 
Figur 2 på föregående sida. 
 
Skärmens yttre yta syftar till skärmens yttersta yta i Y-led som ligger längst ifrån ramen. 
Se Figur 2 på föregående sida. 
 
Skärmens insida syftar till den ytan som vetter emot lastbilens ram.  
 
Skärmens längd syftar till dess utbredning i X-led 
 
Skärmens bredd syftar till dess utbredning i Y-led 
 
Skärmens främre kant syftar till den kant som ligger närmast lastbilens hytt. 
 
Skärmens bakre kant syftar till den kant som ligger längst  ifrån lastbilens hytt. 
 
Skärmstag syftar till den komponent som fäster skärmen mot en av lastbilens ramar. 

Wokpannan 
Wokpannan är namnet på det värmeskydd som monteras utanpå ljuddämparen. 
 
Måttbeteckningar 
HöR står för höjd ovanför ram. Det måttet beskriver hur långt avståndet i Z-led är mellan 
en punkt och den översta ytan av lastbilens ursprungliga ram. Se Figur 2 på föregående 
sida. 

Hjul och axelrörelser 
Här presenteras de olika faktorer som används för att beskriva axelns rörelser. Två av dem 
visualiseras i figuren ni ser nedan. 

 
Figur 3, Axelrörelser för den andra framaxeln 
 
Axelns roll beskriver den vinkel som axeln har gentemot en horisontell axel. 
 
Bounce beskriver hur mycket fjädringen komprimerats från sitt utgångsläge och  
Jounce hur mycket den har expanderat. 
 
Styrutslaget beskriver hur många grader hjulet vridits från sin ursprungsposition. 
Negativa värden beskriver en vänstersväng medan positiva värden en höger. 
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2 Nuläge 
Detta kapitel presenteras bland annat Scanias nuläge, marknaden för en skärm över 
lastbilens andra framaxel och de skärmar som finns tillgängliga i dagsläget. 

2.1  Scania 
Under detta avsnitt finner ni generell information om Scania som kommer att refereras 
till senare i arbetet. 

2.1.1 Modulsystem 
Scanias modulära produktsystem innehåller ett begränsat antal huvudkomponenter och 
möjliggör en mycket hög grad av anpassning, samtidigt som kostnaderna för 
produktutveckling, produktion och reservdelshantering hålls nere. Alla fordon skräddarsys 
utifrån specifika transportbehov, vilket ger kunden en bättre övergripande driftekonomi. 
(Scania i korthet, hämtad 2013) 

2.1.2 Produktion 
Scanias produktionsenhet är uppdelad i flera mindre produktionslinor. Den som är relevant 
för detta projekt är ramens produktionslina där alla komponenter monteras fast på ramen. 
Denna produktionslina fungerar på samma sätt som de andra på Scania. Den är i konstant 
rörelse och uppdelad i ett stort antal stationer med ett team vid varje. (Wadle Jan, 2013) 
 
Det tar 5 minuter för ramen att passera en station. Om det är något moment som inte är 
utfört när denna tid förflutit så kan extra personal kallas in som utför momentet längre ned 
längs linan eller så måste linan stoppas. (Wadle Jan, 2013) Att stoppa linan är en sista utväg 
och reducerar dess effektivitet enormt.  
 
Det finns en del riktlinjer som skall följas för att en artikel skall få monteras på linan. Detta 
för att minimera stress, felmonteringar och andra problem. (Wadle Jan, 2013) Dessa finns 
beskrivna i Scania Ergonomic Standard – Konstruktion.  
 
Ett motto som används är att inga beslut skall tas på linan. Detta eftersom tiden för 
beslutsfattning är så kort på linan att det blir väldigt stressande och det finns en stor risk för 
felmontering. (Wadle Jan, 2013) 
 
Det finns inte heller tid för att göra små justeringar och inställningar. Artiklarna skall kunna 
monteras på med så få och så tydliga moment som möjligt. För att minska antalet moment 
så kan flera artiklar monteras samman innan de kommer till monteringslinan. (Wadle Jan, 
2013) 
 
Som en tumregel gällar att om en artikel eller flera förmonterade artiklar som skall fästas 
samtidigt väger mer än 8kg så kommer ett lyftverktyg att behöva användas för att undvika 
skador. (Wadle Jan, 2013) Det finns även ett stort antal andra faktorer som påverkar om 
lyftverktyg behöver användas.  Dessa finns beskrivna i Scania Ergonomic Standard – 
Produktion.  
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2.1.3 Testbanan 
Scania har utformat en testbana som används till att skapa och uppdatera de mål som nya 
artiklar skall kommer att utvärderas emot innan produktionsstart och 
marknadsintroducering.  
 
Provbanans utformning utvecklas fortlöpande för att kunna ge en så bra representation som 
möjligt av hur Scanias lastbilar beter sig ute hos kunden.  
Datan från sensorerna analyseras av Scania och jämförs med de värden som samlats in ifrån 
en motsvarande lastbil som fått köra på testbanan. (Lindman Magnus, 2013) 
 
Utvecklingen sker genom nya hinder eller körprogram som ger en bättre representation av 
verkligheten. (Lindman Magnus, 2013) 

2.2 Marknaden 
Detta avsnitt går igenom marknaden för lastbilar med dubbla framaxlar och skärmar över 
den andra framaxeln. Storleken på marknaden avgör bland annat om det är ekonomiskt 
försvarbart att utveckla denna typ av skärm. Marknadens fördelning och önskemål 
bestämmer hur skärmen skall formges.  

2.2.1 Introduktion 
Dubbla framaxlar används på lastbilar som har mycket last placerad nära hytten. De dubbla 
framaxlarna delar upp lastens vikt på ett större antal hjul och axlar än en enkel axel. 
Dragbilar lastas inte på ett sådant sätt att dubbla framaxlar behövs. Detta innebär att alla 
lastbilar som säljs med dubbla framaxlar sedan byggs på av en påbyggare. (Patrick 
Ytterstene, 2013) Några exempel på detta är brandbilar, kranbilar och tippers. 
 

2.2.2 Påbyggare 
En påbyggare är en firma som arbetar med att anpassa lastbilar till en specifik applikation. 
Detta utförs genom att montera en påbyggarram ovanpå den lastbilens befintliga ram. 
Detta gör lastbilen styvare och skapar nya ytor där komponenter kan fästas. Sedan 
monteras påbyggnaden som till exempel kan bestå av en betongpump, tippbar balja eller 
kran.  
 
Ett exempel på en påbyggare är SoS Allhydraulik AB i Södertälje. Detta företag arbetar 
med att montera kranar ifrån Hiab på lastbilar ifrån huvudsakligen Scania och Volvo.   
 
De använder lastbilar med dubbla framaxlar endast när de skall montera riktigt stora kranar. 
När de skall arbeta med påbyggnaden så tar de bort alla de komponenter som de måste ta 
bort för att fästa sin påbyggnad. På grund av deras påbyggnads utformning måste de ta bort 
allt som sitter på ramens utsidor. Detta inkluderar skärmen och dess stag. (Peter Nybäck, 
2013) 
 
Efter att påbyggnaden är på plats så monteras skärmarna igen. Det har hänt att skärmen inte 
har fått plats under påbyggnaden. Detta problem har då lösts genom att köpa in en annan 
nättare skärm och genom att köpa in en lägre toppdel till en skärm som hade flera olika 
toppalternativ. (Peter Nybäck, 2013) 
 
Kranbilarnas påbyggnad har invikta stödben placerade rakt ovanför den andra framaxeln. 
Detta leder till att skärmen måste monteras långt ner och nära däcket. (Peter Nybäck, 
2013) Andra lastbilstyper kan ha helt andra krav. Vissa av dem kör på dåligt underhållna 
vägar och hjulen måste därför kunna röra sig mycket under drift. Detta leder till att både 
dess påbyggnad och skärm monteras högt ovanför däcket. 
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Påbyggnadernas höjder ovanför andra framaxeln mättes för ett antal olika lastbilar. Det 
visade sig då att höjderna varierade drastiskt, även inom samma användningsområde. 
Resultatet från de mätningar som utfördes presenteras i Bilaga 1 – Mätningar. 

2.2.3 Segment 
Lastbilar med dubbla framaxlar används på helt olika sätt och körs på olika typer av 
underlag. För att skapa en förståelse hur lastbilarna kommer att användas så delar Scania in 
dem olika i segment. De är: 
 
Construction - segmentet består av lastbilar som kör på dåligt underhållna vägar in på 
byggnadsplatser, gruvor och liknande.  
 
Distribution - segmentets lastbilar kör även de på jämna asfaltsvägar men de utför ett 
stort antal stopp under sina körningar. 
 
Long Haulage - segmentet som består av lastbilar som kör långa sträckor med få stop på 
relativt väl underhållna asfalterade vägar. 
 
Public and Special - segmentet består av specialanpassade fordon och lastbilar som säljs 
till den publika sektorn det kan vara brandbilar, soptransporter och militärfordon. De 
används på vitt skilda sätt. 
 
På bilden nedan kan ni se hur fördelningen ser ut mellan de olika segmenten för lastbilar 
sålda med dubbla framaxlar. Denna information har samlats in från en databas där all 
försäljning från 2001 och framåt sparats. 
 

 
Figur 4, Segmentfördelning lastbilar med dubbla framaxlar sålda 2008-2012. 
 
Som bilden ovan visar så säljs det flest lastbilar med dubbla framaxlar i Construction 
segmentet där lastbilarna kör på ojämna vägar som ger stora axel och hjulrörelser samt 
rejäla påfrestningar på skärmarna. Detta är viktigt att ha i åtanke vid uträkningarna av 
axelns rörelser. 

2.2.4 Konfigurationer 
Scania ger sina kunder stora valmöjligheter kring hur deras lastbil skall vara uppbyggd. De 
val som har störst inverkan på hur skärmen skall utformas är vilken kombination av axel, 
fjädring och hjul som lastbilen har. (Andersson Erik Lock, 2013) 
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Axlar  
Scania har ett stort utbud av olika axlar som kunden kan välja mellan. Varje axel har en 
beteckning som beskriver dess utformning och egenskaper. Bilden nedan visar ett exempel 
på denna beteckning. 
 

 
Figur 5, Axelbeteckning 
 
Utförandet på en axel för andra axeln kan vara AM för en icke drivande axel, AMD för 
en drivande, samt AMA för en luftfjädrad. (Andersson Erik Lock, 2013) 
 
Styrkefaktorn illustrerar materialet som används och därigenom hur mycket tryck axeln 
klarar av. (Andersson Erik Lock, 2013) 
 
Nedslagningen beskriver avståndet mellan den yta som fjädringen fästs vid och hjulets 
centrum. Bilden nedan visar hur detta avstånd varierar. (Andersson Erik Lock, 2013) 

 
Figur 6, axelnedslagning 
 
Utvecklinsvarianten kan skilja sig mellan olika axlar. Vissa varianter är tyngre och klarar 
av mer axeltryck än andra. (Andersson Erik Lock, 2013)   

Fjädring 
Scania använder sig av luftfjädring och bladfjädring på sina lastbilar. Beteckningen för 
luftfjädring är ”air” följt av vilken körhöjd som fjädringen ger.  
Ett exempel på fjädringens beteckning är 3x29. Den första siffran visar antalet blad som 
fjädringen har och de två sista siffrorna visar bladens tjocklek i mm. (Andersson Erik Lock, 
2013) 

Hjul 
Scania köper in sina hjul från ett stort antal försäljare. För att få en förståelse för hjulens 
dimensioner så har varje däck en beteckning. 385/55 R22.5 är ett exempel på detta.  
 
385: Anger däckets bredd i mm. 
55: Däckets höjd i procent av bredden. Dvs 65% av 195 mm  är ca 127 mm. 
R: Däckets uppbyggnad. R=radial, D=diagonal. 
22,5: Däckets innerdiameter, dvs fälgens diameter i tum. (Billiga däck, hämtad 2013) 
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2.2.5 Försäljning av lastbilar med dubbla framaxlar 
För att få en förståelse för vilka kombinationer av axel, fjädring och hjul som skärmen skall 
utvecklas för så är det viktigt att förstå hur försäljningen för lastbilar med dubbla framaxlar 
fördelas. Bilden nedan visar försäljningen av lastbilar med dubbla framaxlar. Kolumnerna är 
indelade i kombinationer av Axlar och fjädringstyper medan varje rad är en 
hjulbetäckning.  
 
Rutornas fyllning indikerar försäljningen av den kombinationen. En mörkare fyllning 
innebär en högre försäljning. Information som ligger till grund för denna tabell hämtades 
från den databas där Scanias försäljning sparats. 
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M

D
 901  

 A
M

D
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M

A
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M

A
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M

A
 860  
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M

A
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M

A
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Hjul 

Fjädring 

 2x30 

 2x32 

 3x29 

3x29 

 4x28 

2x32 

3x29 

 4x28 

 4x28 

 2x32 

 3x29 

 4x28 

 9x15 

3x29 

 4x28 

 air low
 

 air low
 

air norm
al 

air low
 

 air extra low
 Beteckning radie 

295/55R22.5 454                                         
295/60R22.5 471                                         
355/50R22.5 471                                         
315/60R22.5 483                                         
375/50R22.5 482                                         
275/70R22.5 487                                         
305/70R22.5 509                                         
375/80R22.5 515                                         
315/70R22.5 516                                         
385/55R22.5 506                                         

11R22.5 532                                         
295/80R22.5 531                                         
315/80R22.5 548                                         

12R22.5 550                                         
305/75R24.5 549                                         
385/65R22.5 546                                         

12.00R20 570                                         
13R22.5 571                                         

11.00R22 575                                         
425/65R22.5 573                                         

12.00R24 622                                         
12.00-24 626                                         

325/95R24 625                                         
14.00R20 630                                         

Tabell 1, försäljningsfördelning under perioden 2008-2012 
 
Innan en stänkskärm för andra framaxeln kan introduceras så kommer Scania ha genomfört 
en del förändringar på sina axlar och fjädringstyper. (Andersson Erik Lock, 2013) 
 
Fjädringstypen 9x15 som är rödmarkerad i tabellen ovan kommer att tas bort från 
sortimentet. (Andersson Erik Lock, 2013) Detta kommer att innebära att dessa typer av 
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lastbilar antagligen kommer att säljas med 3x29 fjädringen eftersom de har en liknande 
styvhet. Den fjädringen tar dock inte lika mycket plats i z-led. Det kommer antagligen leda 
till att axeln på de modeller med stora hjul måste bytas ut mot en med mindre nedslagning.  
 

2.2.6 Potentiell skärmförsäljning 
Försäljningen av lastbilar med dubbla framaxlar är en viktig indikator för storleken och 
fördelningen av skärmarnas potentiella marknad. Under denna del av rapporten kommer 
några av de viktigaste marknaderna undersökas för att förstå vilka faktorer som är 
eftertraktade av marknaden och om alla lastbilar behöver denna typ av skärmar. 

Tippers 
En stor del av de lastbilar som säljs med dubbla framaxlar är så kallade tippers. De har ett 
påbyggt flak som kan tippas bakåt för att bli av med dess last. De används ofta vid gruvdrift 
för att frakta bort sten och grus. De körs därför mestadels på vägarna in och ut från gruvan. 
Dessa vägar kan ofta vara dåligt underhållna med stora ojämnheter. (Andersson Jörgen, 
2013) Detta leder till stora axelrörelser och starka vibrationer. Dessa kunder efterfrågar 
robusta lösningar eftersom deras lastbilar körs i stort sett 24timmar om dygnet och om en 
lastbil måste tas ur drift för att byta sin stänkskärm så kostar detta mycket pengar. 
(Andersson Jörgen, 2013) 
 
Majoriteten av de tipperlastbilar som körs med R24 hjul används uteslutande i gruvor. 
Dessa lastbilar behöver inte använda sig av stänkskärmar eftersom de inte körs på allmän 
väg. Istället använder de en stänklapp som hänger ned från påbyggnaden bakom den andra 
axeln. (Andersson Jörgen, 2013) Påbyggnaden är då tillräckligt låg för att begränsa stänket 
från däcken. Se bilden nedan. 
 

 
Figur 7, Tipperlastbil som körs i Peru utan stänkskärmar. 
  
Denna typen av lastbilar med 24tums hjul bör inte ses som potentiella kunder för  
stänkskärmar.  
 
Det finns även ett mörkertal när det gäller så här stora hjul. Vissa lastbilar kan Scania inte 
leverera med 24-tumshjul och då kan påbyggaren byta ut leveranshjulen mot ett par 24-
tums hjul i efterhand. Detta sker bland annat i Libanon. Mörkertalet kan uppgå till 1.5-2 
gånger försäljningen av 24-tums hjul. (Andersson Jörgen, 2013) 
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Betongpumpar 
Denna lastbilstypen används vid byggnationer där de används till att pumpa ut betong till 
rätt plats. De klassas som en del av Construction-segmentet. 
De kör både på asfalterad väg och inne på byggarbetsplatser. (Persson Daniel, 
2013)Utanför Sverige bygger man först byggnaderna och sedan vägarna, vilket gör att 
körningen inne på byggarbetsplatserna kan innehålla mycket gupp och gropar. I Sverige 
bygger vi däremot oftast vägarna först och sedan byggnaderna, vilket underlättar för 
fordonstransporter inne på dessa arbetsplatser. (Persson Daniel, 2013) 
 
Betongpumpar har ett par stabiliseringsben som befinner sig ovanför den andra framaxeln. 
Detta betyder att skärmarna ofta måste placeras relativt lågt för att ge plats åt dessa ben. Se 
bilden nedan. 
 

 
Figur 8, Lastbil med påbyggd betongpump 
 
Traditionellt har Scania inte sålt ett så stort antal av denna typen av lastbilar. Men 
försäljning förväntas öka avsevärt. (Andrea Spagnoli, 2013)  
 
Påbyggare av denna typ har rapporterat slitage som uppkommit på grund av kontakt 
mellan skärmen och hjulet. Det har antagligen uppstått eftersom skärmen placerats mycket 
nära däcket.  Vissa påbyggare har börjat integrera stänkskärmarna i påbyggnaden. (Andrea 
Spagnoli, 2013) Detta är antagligen för att minska detta slitage.  
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Brasilianska marknaden 
Brasilien är en marknad där Scania förväntar sig en stor försäljningsökning.  
De Scania lastbilar med dubbla framaxlar som säljs där används för att transportera 
sockerrör på landsbygden och som distributionsbilar i dess städer. (Persson Daniel, 2013) 
 
Vägarna på den brasilianska landsbygden är ofta ojämna och Sockerrörslastbilarna klassas 
som en del av Construction-segmentet.  (Persson Daniel, 2013)Distributionsbilarna kör 
dock mer på väl under hållna vägar och påverkas därför av mindre axelrörelser.  
 

 
Figur 9, Sockerrörslastbil. 
 
Ovan kan ni se ett exempel på en sockerrörslastbil med en främre axel. I dagsläget så köper 
påbyggarna i Brasilien in och monterar eftermarknadsstänkskärmar på denna typen av 
lastbilar.  Detta beror på att detta är den billigaste lösningen. (Persson Daniel, 2013) 
 
Om Scania skall kunna sälja sina skärmar till dessa fordon måste de kunna konkurrera 
prismässigt.  
  



 14 

Slutsats 
Det finns flera marknader där de nuvarande plastskärmarna ansetts för klena. Därför har 
metallskärmar eller andra lösningar börjat användas istället. En skärm för andra framaxeln 
bör vara så robust att kunderna inte känner behovet av att använda en annan lösning.  
Priset är extremt viktigt för att kunna ta sig in på vissa marknader. Tillexempel Brasilien.  
(Bortas Per-Olof, 2013) 
 
Försäljningen av lastbilar med dubbla framaxlar kan inte användas rakt av för att beskriva 
den potentiella marknaden för stänkskärmar över andra framaxeln. Datan måste anpassas 
efter den information som finns angiven ovan och de förändringar som kommer att utföras 
innan skärmen introduceras.  
 
Tabellen nedan visar fördelningen av skärmens potentiella försäljning. Rutornas fyllning 
indikerar hur många skärmar som kan säljas till lastbilar med denna kombination.  En 
mörkare fyllning indikerar en större potentiell marknad än en ljusare. Den potentiella 
marknaden för skärmen är totalt ca 55oo lastbilar per år. 
 

A
xel 

A
M

  720 

A
M

  720 

A
M

  720 

A
M

  940 

A
M

  940 

A
M

  900 

A
M

  900 

A
M

  900 

A
M

  901 

A
M

  920 

A
M

  920 

A
M

  920 

A
M

D
 901 

A
M

D
 901  

A
M

A
 840 

A
M

A
 840 

A
M

A
 860 

A
M

A
 860 

Hjul 

Fjädring 

 2x30 

 2x32 

 3x29 

 3x29 

 4x28 

 2x32 

 3x29 

 4x28 

 4x28 

 2x32 

 3x29 

 4x28 

 3x29 

4x28 

 air norm
al 

 air low
 

 air norm
al 

 air low
 

Beteckning radie 

295/60R22.5 471                                     
355/50R22.5 471                                     
315/60R22.5 483                                     
375/50R22.5 482                                     
275/70R22.5 487                                     
305/70R22.5 509                                     
375/80R22.5 515                                     
315/70R22.5 516                                     
385/55R22.5 506                                     

11R22.5 532                                     
295/80R22.5 531                                     
315/80R22.5 548                                     

12R22.5 550                                     
305/75R24.5 549                                     
385/65R22.5 546                                     

12.00R20 570                                     
13R22.5 571                                     
11.00R22 575                                     

425/65R22.5 573                                     
Tabell 2, fördelning av skärmens potentiella marknad. 
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2.3 Dagens skärmar 

2.3.1  Scania  

 
Figur 10, skärmar fästa över andra axeln på Scania lastbilar. 
 
Scania använder sig i dagsläget utav en eftermarknadsskärm som heter Istoflex. Skärmen 
fästs inte på produktionslinan som de flesta andra artiklar. Istället körs lastbilen från 
produktionslinan till en verkstad som ligger i en närliggande byggnad. (Björnram Henrik, 
2013) Denna byggnad är numrerad 223 därför kommer denna verkstad hädanefter 
betecknas 223 verkstaden.  
 
Enligt skärmens Cad-model är den tillverkad i PP plast med en bredd på 530mm, 
godstjocklek på 3,5mm och väger ca 8kg.  
 
Montering av skärmen 
Skärmstagen som skärmen sedan fästs vid monteras genom att först mäta upp och borra två 
hål i ramen. Efter att dessa håll borrats så fästs skärmstagen med en bult som skruvas in från 
ramens insida genom de nya hålen. Se bilden nedan.  
 

 
Figur 11, Skärmstag fäst i ramen 
 
Bulten dras sedan åt så hårt att skärmstaget hålls på plats men fortfarande kan roteras. 
Skärmens fästen placeras på stagen och skärmen trycks horisontellt in mot ramen tills dess 
att dess yttre kant uppfyller lagkravet gällande lastbilens bredd. (Björnram Henrik, 2013) 
Lagkravet finns beskrivet i avsnitt 3.1.4 Generella lagkrav.  
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Figur 12,  Skärmstag fäst i ramen 
 
Skärmen passas sedan in genom att rotera skärmstagen och flytta skärmens fästen längs de 
skåror som syns på den högra delen av Figur 10. Inpassningen utförs så att avståndet mellan 
däcket och skärmen är någorlunda konstant, att dess översta punkt inte går över 
stötdämparfästet och att den uppfyller de lagkrav som gäller för dess bakre och främre kant. 
(Björnram Henrik, 2013) Dessa lagkrav presenteras i avsnitt 3.11 Stänkskärmen. 
 
När inpassningen ställts in så låses skärmens position genom att skruva åt en mutter som är 
placerad på fästet. Detta låser fästets position i skåran och klämmer åt fästet kring staget. 
Sedan dras bultarna som håller fast skärmstaget åt så att skärmstagen inte längre kan rotera.  
 
Analys 
I dagsläget tar det lång tid att passa in skärmen mot hjulet och alla inpassningar blir unika. 
Det kan se underligt ut när två likadana lastbilar har samma skärm men monterad på lite 
olika position. Även lastbilens olika sidor är svåra att få identiska.  
 
Med den nuvarande låsningen så finns det en risk att stagens infästning blir lösare under 
drift. Speciellt om hjulet slår i skärmen så finns det en risk att stagen kommer att vridas. 
Denna vridning resulterar i att skärmen hamnar i en ny position och staget riskerar att bli 
så lösa att skärmen rör sig under normal drift. (Björnram Henrik, 2013)   
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Styling 

 
Figur 13, skärm och bakåtflyttad ljuddämpare 
 
Scania är ett premiummärke som tillverkar lastbilar av hög kvalité. Det är mycket viktigt 
att detta förmedlas till betraktaren. Passningen mellan lastbilens olika komponenter ger 
betraktaren en uppfattning om den precision och tanke som har använts vid 
positioneringen och utformningen av artiklarna.  
 
Passningen mellan den nuvarande skärmen och de omgivande artiklarna är inte speciellt 
bra(Ljunggren Jennie, 2013). De allra flesta artiklar som ligger i närheten av skärmen så 
som bränsletankar och batterilåda har en rak kant emot skärmen, se den högra delen av 
bilden ovan. Dessa artiklar ser väldigt funktionella ut, de är tillverkade i olika material och 
de är placerade på ett relativt stort avstånd från varandra. Alla dessa faktorer reducerar 
vikten av en god passning mellan komponenterna.  Den artikel där passningen är av största 
vikt är kallad Wokpannan. Det är ett värmeskydd som sitter utanpå ljuddämparen placerad 
bakom den högra skärmen, se den vänstra delen av bilden ovan. Wokpannan och skärmen 
har liknande färg och struktur samt är placerade mycket nära varandra. På grund av dessa 
faktorer så uppmärksammas en dålig passning mellan dessa komponenter väldigt tydligt. 
Som ni kan se på bilden ovan så är passningen mellan dessa artiklar undermålig. Avståndet 
mellan artiklarna varierar rejält beroende av höjden. Detta ger ett undermåligt 
kvalitetsintryck. 
 
Det kan även uppstå problem med passningen mellan skärmen och hjulet. För att kunna 
uppfylla lagkraven så behöver skärmen positioneras på olika sätt. Det svåraste lagkravet att 
uppfylla för denna skärm är det som begränsar skärmens bakre del. För att uppfylla detta 
krav för lastbilar som har ett stort avstånd från stagen ner till däcken så måste skärmen 
vridas långt bakåt. Ett exempel på detta kan ses på den högra delen av bilden ovan. När 
skärmen har vridits på detta sätt så ligger skärmens bakre del väldigt nära hjulet och 
avståndet mellan skärmen och hjulet varierar kraftigt.  
 
Scania har utformat specialanpassade skärmar för lastbilens bakre och främre axlar. 
(Ljunggren Jennie, 2013)Dessa har en helt annorlunda form än eftermarknadsskärmarna 
och har även en annorlunda färgnyans och struktur på dess ytor. 
 
 



18 

2.3.2 Konkurrentanalys 
Detta avsnitt beskriver de skärmar som Scanias konkurrenter använder över den andra 
framaxeln. 

Tredelade skärmar 

 
Figur 14, Volvo och MAN lastbilar med dubbla framaxlar. 
 
Volvo och MAN använder sig av liknande skärmar på andra framaxeln. 
Skärmen består av tre separata delar som hålls samman utav gummistroppar. Detta gör det 
möjligt att sälja flera olika toppar som med olika höjder(Z-led) och olika längder (X-led). 
På detta sätt kan skärmens form anpassas efter hjulets radie och axelns rörelser.  
 
Skärmarna är utformade symmetriskt. Detta möjliggör att samma verktyg kan användas vid 
tillverkningen av den bakre delen på den högra sidan av lastbilen och den främre delen på 
den vänstra sidan. Det innebär även att samma toppyta kan även användas på båda sidor.   
 
Som syns på bilderna ovan så används samma skärmlösning både på de bakre axlarna och 
på andra framaxeln. På volvobilen så är dock skärmen för andra framaxeln placerad högre 
upp i z-led och använder en annan toppyta än de bakre axlarna.  
 

 
Figur 15, Volvo skärm över andra framaxeln. 
 
Denna typ skärm är den som Volvo använder vid andra axeln. Bilderna är tagna ifrån en 
FMX lastbil som fanns tillgänglig på Scania. Bilder från mässor runt om i världen visar att 
Volvo även använder denna lösning på sina andra modeller.  
Volvo använder sig av två platta skärmfästen som går rakt ut ifrån ramen. Dessa skärmfästen 
är väldigt höga. Skärmen fästs bultar i skärmfästets översta och understa del. 
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Skärmar i ett stycke 

 
Figur 16, Mercedes, Renault och Iveco lastbilar med dubbla framaxlar. 
 
Dessa lastbilar använder liksom Scania sig av skärmar tillverkade i ett stycke. Denna lösning 
är robust och skärmens utformning tillåter att samma skärm kan sitta på båda sidor av 
lastbilen. Detta betyder att det endast behövs ett verktyg vid tillverkningen av denna 
skärm.  

Eftermarknadsskärmar 
Många påbyggare väljer att köpa in eftermarknadsskärmar som de monterar på den andra 
framaxeln (Ytterstene Patrick, 2013). Dessa skärmar är ofta väldigt liknande den 
utformning som Scania erbjuder på den andra framaxeln. En anledning till att de väljer 
eftermarknadsskärmar kan vara att de är ett billigare alternativ samt att de kan anpassas efter 
deras påbyggnad. 
 
Ett exempel på en påbyggare som köper eftermarknadsskärmar är SoS Allhydraulik. Det 
största problemet som de ser med denna lösning är att det är svårt att hitta ett bra ställe att 
fästa skärmens stag mot ramen. De måste ofta specialtillverka fästen för dem. Detta 
resulterar i att om fästet går sönder så finns det inga reservdelar. Eftersom de specialanpassar 
stagens placering så finns det även en risk att hjulet eller axeln träffar staget vid stora 
styrutslag. (Nybäck Peter, 2013).    
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2.4 Värmetest 
För att undersöka de temperaturer som kommer att påverka deras olika komponenter 
använder Scania fysiska tester i Spanien och tester i Södertälje som är utvecklade för att 
motsvara sträckan i Spanien. Denna sträcka har väldigt stora höjdskillnader och utförs på 
varma sommardagar för att få högsta möjliga temperaturer. (Ljunggren Jennie, 2013) 
 
Under ett av dessa test så upptäcktes ett problem med den nuvarande skärmen. Problemen 
uppstår när ljuddämparen monteras bakom skärmen. Då behöver avgasröret passera mellan 
skärmen och ramen. Detta kan ni se på bilden nedan.  
 

 
Figur 17, Skärmen över andra framaxeln och bakåtflyttad ljuddämpare. 
 
Avgasröret blir väldigt hett och bildar höga temperaturer på skärmens inre kant. Dessa 
temperaturer kan ni se i grafen nedan.  
 

 
Figur 18, Temperaturer uppmätta vid skärmens inre kant. 
 
Skärmens material klarar av 80grader Celsius utan risk för deformationer i dess yta. Detta 
gradantal är markerat med ett rött sträck i grafen ovan. Under 40% av temperaturtestets tid 
så har skärmen en högre temperatur än 80grader. Detta innebär en stor risk för 
deformationer vid denna typ av användning. 
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2.5 Hjul och axelrörelser 
En av de faktorer som påverkar en skärms position i z-led är hjulets och axelns rörelser. De 
faktorer som används för att beskriva axelns och hjulets rörelser finns beskrivna i avsnitt 1.4 
Rapportstruktur - Hjul och axelrörelser. 
 
Scania använder sig av flera olika metoder för att ta hänsyn till axelrörelser vid utformning 
av sina produkter. 

2.5.1 Hjulenveloper 
På Scania används Cadprogrammet Catia V5. En hjulenvelop är en 3D-modell som 
används i cadmiljön för att visualisera för konstruktören alla positioner som hjulet kan 
befinna sig i under drift. (Seljemark Magnus, 2013) 
 
Indatan som ligger till grund för dessa enveloper kan komma ifrån provbanan där en lastbil 
har kört runt den med sensorer som mäter fjädringens kompression. Utifrån denna data 
kan axelns rörelser sedan räknas ut. Information om hjulets styrutslag kommer ifrån en 
annan sensor som placerats vid hjulet. Informationen från sensorerna kan sedan tolkas och 
bilda underlag till en hjulenvelop som visar alla positioner hjulet befann sig i under 
körningen på testbanan. (Seljemark Magnus, 2013) 
 
En envelop kan även simuleras. Med hjälp av de randvärden som skapats ifrån mätdata från 
fältet och tidigare test på provbanan. 
 
Hjulenveloper tas oftast endast fram för de kombinationer som är mest extrema. Tanken är 
att om komponenterna klarar av dessa enveloper så kommer de klara hela spannet av 
kombinationer som den specificerats för. (Seljemark Magnus, 2013) 
 
Snökedjor monterade på däcken simuleras genom att lägga på 50 mm utanpå däckets radie 
när axelns roll uppgår till 6 grader och annars 20 mm. (Seljemark Magnus, 2013)  
  



 22 

2.5.2 Tumregler 
Scania har även satt en del tumregler kring hur axeln rör sig utifrån de mätningar som 
utförts på Scanias testbana och ute hos deras kunder. (Ijkema Jolle, 2013) Det är dessa 
tumregler som använts vid bestämningen av randvärdena för kinematikmodellen. 
Nedan kan ni se en tabell med denna typen av tumregler som är anpassade för att passa 
den andra framaxeln.  
 

Drift Segment Axelroll  Bounce Styrutslag 

Normal 
Long Haulage, 
Distribution  5 grader Kring körläge 25 grader 

Normal Construction 8 grader Kring körläge 25 grader 

Extrem 

Construction, 
Long Haulage, 
Distribution  0 grader 

helt sammanpressad 
fjädring  25 grader 

Mycket extrem Construction 12 grader Kring körläge 12 grader 
Tabell 3, Rörelser för andra framaxeln och dess hjul. 
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3 Teori 

Detta kapitel presenterar den teori som användes under projektets gång. Detta 
inkluderar lagkrav samt information kring formsprutning och plastmaterial. Orsaken till 
att detta projekt har fokuserats på formsprutad plast beror på rekommendationer som 
getts av Agne Sjögren som är en verktygsspecialist på Scania. Rekommendationerna 
baseras på att formsprutning är en mycket effektiv metod när komponenterna skall 
tillverkas i stora serier vilket denna typ av skärm kommer att göra. Denna metod kan 
även ge mer detaljerade komponenter än andra metoder vilket ökar möjligheterna för 
en attraktiv styling. 

3.1 Lagkrav 
De lagkrav som gäller för stänkskärmar är satta av den Europeiska kommissionen. Dessa 
lagkrav gäller i större delen av värden. På vissa platser så finns det dock vissa undantag 
från dessa lagkrav. Stänkskärmen bör dock uppfylla alla dessa lagkrav så att skärmen kan 
säljas över hela världen.   
 
Här följer de lagkrav som europeiska kommissionen satte med sin förordning nr 
109/2011. (Kommisionens förordning (EU) nr 109/2011, hämtad 2013) 
Figur 19 som ni kan se nedan förtydligar några av stänkskärmens lagkrav. 

3.1.1 Stänkskärmen 

 
Figur 19, lagkrav för styrda axlar. 
 (Kommisionens förordning (EU) nr 109/2011, hämtad 2013) 
 

 Stänkskärmens främre kant måste vara placerad så att om en linje drogs från kanten 
till hjulets centrum så skulle linjen inte ha mer än 45 graders lutning mot ett 
horisontellt plan som passerar genom hjulets centrum. Detta krav beskrivs av Ɵmax i 
figuren ovan. 
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 Den bakre kanten av skärmen får inte vara placerad högre än 100mm över en 

horisontell linje som passerar genom hjulets centrum. Detta krav beskrivs av Dmax i 
figuren ovan. 
 

 Stänkskärmens bredd måste vara tillräckligt stor för att täcka hjulets bredd.  
 

 Avståndet mellan skärmens nedre kant och hjulets centrum får maximalt vara 1.8 
gånger radien av hjulet för mekanisk fjädring och 1.5 gånger radien för luftfjädrade 
lastbilar. Dessa krav gäller för styrda axlar. Detta krav beskrivs av Rv i Figur 19 på 
föregående sida. 
 

 Om skärmen är uppdelad i flera delar får inga glapp finnas som tillåter vatten att ta 
sig ut när lastbilen är i rörelse. Detta krav uppfylls om allt vatten som kastas upp av 
hjulet träffar en del av skärmen när lastbilen är både lastad och olastad. 
 

 Längden på den nedvikta kanten som befinner sig på stänkskärmens yttre sida måste 
vara minst 45mm bakom en vertikal linje som går genom hjulets centrum. Framför 
denna linje får kantens längd avta. 

3.1.2 Regnlappar 
 Regnlapparna måste vara lika breda som stänkskärmen. Om de monteras under 

skärmen så har de tillåtna toleranser på 10 mm för varje sida. Om regnlapparna 
monteras på skärmens insida måste de endast ha en större bredd än däckets 
mönstring.    
 

 Avståndet mellan regnlappen och marken måste vara mindre än 200mm. Detta kan 
utökas till 300mm om tillverkaren anser det nödvändigt på grund av 
fjädringsegenskaper. 
 

 När en kraft på 3 Newton per 100mm lappbredd påverkar regnlappen 50mm över 
dess nedersta kant. Då får den inte vikas bakåt mer än 100mm. 
 

 Den främre delen av regnlappen måste vara täckt av spray reduceringsmaterial. 
 

3.1.3 Sprayreduceringsartikel 
 Sprayreduceringsmaterialet måste täcka insidan av den bakre delen av stänkskärmen 

upp till en rak linje som går genom hjulets centrum och bildar en minst 30 gradig 
vinkel mot ett horisontellt plan som passerar genom hjulets centrum. 
 

3.1.4 Generella lagkrav 
Det finns även mer generella lagkrav som är relevanta vid skärmens utformning.  
 
Lastbilens tillåtna bredd påverkar skärmens position och begränsas av olika lagkrav på olika 
marknader. 
 
I Europa och flera andra länder följer det lagkrav som sattes upp av Eu kommisionen med 
förordning nr 96/53. Enligt detta lagkrav får lastbilens bredd maximalt vara 2,55m. 
(Council directive 96/53/EC, hämtad 2013) 
 
Vissa länder har istället lagkrav som begränsar lastbilens bredd till 2.5m. Detta är 
huvudsakligen i länder med smala vägar som till exempel Norge. 
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3.2 Formsprutning 
Formsprutning är en tillverkningsmetod som lämpar sig väl till att producera stora 
serier i plast. Denna metod rekommenderades av detta skäl starkt av inköpare vid 
Scania.  
 
Som skrivits av Hans-Erik Strömvall(2002) så består en formsprutningsmaskin i 
standardutförande av följande komponenter.  
 

 Ett maskinstativ som bär upp de övriga enheterna 
 En insprutningsenhet som plasticerar och sprutar in materialet i 

Formsprutningsverktyget. 
 En låsenhet som öppnar och stänger formen. Den låser även formen med ett så 

stort klämtryck att verktyget inte öppnas på grund av det tryck som uppstår i 
verktygets formrum när plasten sprutas in. 

 En styrenhet som koordinerar och reglerar formsprutans rörelser. 
 

3.2.1 Klämkraft  
En utav de faktorer som påverkar tillverkningskostnaden av den färdiga komponenten är 
driftskostnaden för formsprutningsmaskinen. Den faktor som ofta bestämmer storleken och 
därmed driftskostnaden för maskinen är det klämtryck som krävs för att hålla verktyget 
stängt under insprutningen av plasten. (M. Joseph Gordon, Jr, 2003) 
 
Det klämtryck som krävs bestäms av materialets egenskaper och komponentens area 
projicerad på ett plan placerad vinkelrät mot öppningsriktningen. (M. Joseph Gordon, 
Jr, 2003) 
 

 
Tabell 4, Specialanpassade formsprutningsmaskiners kostnad per time under den andra halvan av 2011. (Matthew 
H. Naitove, 2012,) 
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Tabellen ni ser ovan visar hur mycket injektionsmaskiner sålda av Plastics Technology 
kostade per timme under den andra halvan av 2011. Detta är endast för maskiner i 
Nordamerika. (Matthew H. Naitove, 2012,)  
 
Tabellen visar tydligt att det är fördelaktigt med en liten andel formsprutningsverktyg. 
Flerkavitetsverktyg kan användas för att förbättra lönsamheten genom att använda en större 
formsprutningsmaskin till att tillverka två komponenter samtidigt istället för att formspruta 
dem var för sig. 

 

3.2.2 Rörliga insatser 
Den information som presenteras i detta avsnitt är tagen ifrån boken Producera i plast 
skriven av Hans-Erik Strömvall (2002). 
 
Ett sätt att sammanfoga olika delar är att använda snäppen och hakar. För att tillverka dem 
behöver rörliga insatser användas i formsprutningsverktyget.  
 

 
Figur 20, Rörliga komponenter i ett formsprutningsverktyg styrda av snedpinnar (Hans Erik Strömvall,red, 2002) 
 
Bilden ni ser ovan visar ett sätt utforma rörliga insatser  i ett formsprutningsverktyg. Dessa 
rörliga delar förflyttas genom att en snedpinne pressas in i ett håll på den rörliga delen som 
sedan följer snedpinnens riktning. Med denna lösning så förflyttas de rörliga insatserna 
mekaniskt när verktyget öppnas.  
 

 
Figur 21, Snäppfäste och mekaniskt styrd verktygsdel. (Hans Erik Strömvall,red, 2002) 
 
Bilden ovan visar ett exempel på hur det kan se ut när mekaniskt rörliga insatser används 
för att formge en hake. För att denna lösning skall fungera så måste den rörliga insatsen 
kunna röra sig ur vägen för komponenten när verktyget öppnas. Detta innebär att vissa 
geometrier inte kan tillverkas med denna typ av rörliga insatser. Istället används 
pneumatik(tryckluft) eller hydraulik för att få dessa insatser att röra sig. På bilden nedan 
kan ni se ett exempel på en detalj som behöver tillverkas med denna typ av rörlig insatser.  
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Figur 22, hål i plastdetalj som tillverkats med hjälp av hydraulisk el pneumatisk verktygsinsats.   (Hans Erik 
Strömvall,red, 2002)   
 
Cykeln för artiklar som har denna typ av rörliga insatser i deras verktyg är avsevärt mycket 
längre. Detta beror på att de rörliga insatserna ofta börjar röra sig först när verktyget har 
stängts och måste ha dragits tillbaka helt innan verktyget kan öppnas.  
 

3.3 Material 
Detta avsnitt presenterar den teori som ligger till grund för det materialval som utfördes i 
projektet. 

3.3.1 Fyllmedel 
Fyllmedel kan tillsättas i plast av olika anledningar. Tillsatsen av fyllmedel innebär att 
materialets krympning minskar och andra förändringar. Fyllmedlens vanligaste uppgift är 
att öka styvheten, stabilisera ämnet, öka  ythårdhet. (Hans Erik Strömvall, 2002) 
 
3.3.2 Materialutvärdering 
Enligt M, Joseph Gordon, Jr (2003) så är det mycket viktigt att ta hänsyn till 
godstjockleken när material skall utvärderas emot varandra. Ett byte till ett tyngre och 
dyrare material kan leda till en lättare och billigare produkt om en lägre godstjocklek kan 
användas. En tunnare godstjocklek leder även till en kortare cykeltid. 
 
Den dimensionerande faktorn för många plastkomponenter är deras styvhet mot böjning. 
Detta är även sant för stänkskärmen.  
 
Enligt Carl Nordling och Jonny Österman(2006) så bestäms en komponents 
böjningsstyvhet av följande formel. 
 

 
 
E = Youngs modul / E – modul 
I = Tröghetsmoment vid böjning (Second moment of area) 
 
En sektion av skärmens insida kan förenklas till en rektangulär area. Nedan kan ni se 
formeln för tröghetsmomentet av skärmens insida om en kraft påverkar den  i z-led.  (Carl 
Nordling och Jonny Österman, 2006) 
 

 

 
B = Sektionens bredd 
H = Skärmens tjocklek  
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3.3.3 Materialkylning 
För att undvika att en formspruten plastdetalj skall deformeras så finns det en 
avkylningsperiod i tillverkningscykeln. Under denna period så hålls verktyget stängt medan 
plastdetaljens temperatur reduceras. När detaljen kylts ned tillräckligt för att kunna pressas 
ut ifrån verktyget utan skador så utförs detta. (M, Joseph Gordon, Jr, 2003) 
 
Tiden som denna kylperiod tar beror till stor del på materialet. Plaster som är fyllda eller 
förstärkta är ofta styvare än vanliga plaster och kan därför pressas ur formen tidigare utan 
deformationer. Godstjockleken är även den en stor faktor för att bestämma 
avkylningstiden. Formeln nedan som tagits ifrån boken ”Industrial design of plastic 
products” skriven av M,Joseph Gordon, Jr (2003) kan användas för att uppskatta verktygets 
cykeltid.  
 

 
 

T = Godstjocklek (cm) 
8 = tid för öppet verktyg. 
 
Tiden för öppet verktyg är anpassat efter det exempel som ges i boken ”Industrial design 
of plastic products”. Eftersom skärmens delar kommer att behöva verktyg med rörliga 
komponenter och som är avsevärt mycket större än exempelkomponentens verktyg. Så är 
denna del av formeln ej relevant. Den del av formeln som visar avkylningstid och andra 
faktorer beroende av godstjockleken kommer dock att användas senare i projektet. 
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4 Metod och genomförande 

Detta kapitel går igenom hur projektet genomförts och de metoder som användes i 
projektet presenteras. Det går även igenom varför dessa metoder valdes ut, hur de 
användes och hur de anpassades. De metoder som presenteras i detta kapitel kan återfinnas 
i fjärde upplagan av boken Engineering design methods, Strategies for product design 
skriven av Nigel Cross (2008). 
 
Detta kapitel är uppdelat i sex stycken olika avsnitt som beskriver ett av projektet steg 
vardera. I tabellen nedan kan ni se när varje steg påbörjades och hur länge de pågick. 

Tidsplan Vecka i projektet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    Januari Februari Mars April Maj 
                          
  Planering                       
  Klargöra mål                                         
  Idégenerering                               
  Utvärdering                         
  Vidareutveckling                               
  Reflektion                       
                                            
Tabell 5, Projektets tidsplan.  

4.1 Planering 
Projektet påbörjades med ett planeringssteg där grundläggande information samlades om 
nuläget och vilka krav som skulle ställas på stänkskärmen. Detta utfördas för att bilda en 
snabb överblick över hur projektet skulle utformas för att ha störst chans till framgång. 
 
Denna information samlades in med hjälp av diskussioner med handledare vid Scania och 
analys av de tidigare arbeten som utförts för skärmar över den andra framaxeln. 
 
När informationen samlats utfördes den ursprungliga planeringen. Projektet delades upp i 
5st ytterligare steg med tydliga resultat som varje steg skulle leda fram till. Sedan togs grova 
riktlinjer fram kring hur processen borde se ut inom varje steg för att nå fram till 
resultaten. När detta utförts för alla stegen påbörjades en litteraturstudie. Detta för att få 
inspiration kring hur processen skulle utföras och hitta relevanta metoder. 
 
Det visade sig att det inuti boken Engineering design methods, Strategies for product 
design (Nigel Cross, 2008) fanns mycket passande metoder för varje steg av processen. 
Dessa metoder mötte på ett ypperligt sätt de riktlinjer som tidigare tagits fram för 
processerna. Det bestämdes att arbetet i varje steg skulle följa en av dessa metoder.  
 
En tidsplanering utfördes med fasta deadlines då vissa delar av projektet skulle vara färdiga. 
Detta för att skapa en överblick över projektet och hur mycket tid varje del fick ta. Denna 
tidsplanering kan ni se i Bilaga 2. Denna tidsplanering innehåller nedbrytningar av de fem 
stegen.  
 
Tidsplaneringen följdes helt under projektets första veckor. Men efter denna tid så hade så 
mycket information tagits in att avvikelser mot planeringen började inträffa. 
Tidsplaneringen användes dock genom hela projektet för att ge en uppfattning om när 
arbetets olika delar skulle färdigställas. Detta var mycket värdefullt då risken annars varit 
stor att fastna för länge i projektets tidiga faser. 
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4.2 Klargöra mål 
Under detta steg förtydligades projektets mål så att rätt problem löses och prioriteringar 
utfördes. 

4.2.1 Metodval 
När projektet påbörjades så uppfattades att det fanns väldigt många olika krav och mål som 
skulle komma att ställas på denna skärm. Det ansågs som en stor utmaning att hitta alla 
dessa problem, komma ihåg och uppfylla dem.   
 
Alla dessa problem ansågs kunna hittas genom att fokusera på en liten del av skärmens krav 
åt gången. För att se till att ingen av dessa krav och mål sedan glömdes bort så ansågs det 
nödvändigt att använda en metod som tydligt sammanställde alla de krav som skulle ställas 
på skärmen. 
 
En effektiv process för att identifiera skärmens krav och mål ansågs vara att bryta ned 
skärmen i dess olika egenskaper och sedan fokusera på att analysera dessa faktorer separat 
ifrån varandra. På detta sätt kunde målen och kraven delas upp och risken att bli 
överväldigad förminskad.    
 
En uppdelning av krav och mål ansågs även som fördelaktig eftersom fokus enklare kunde 
ligga på endast en del av skärmens krav när jag höll i diskussioner med en specifik grupp. 
Detta eftersom expertisen mot tillexempel påbyggarna finns samlad på en grupp medan 
monteringsönskemålen kom ifrån en annan och så vidare. 

4.2.2 Objective Tree Method  
Den ursprungliga projektbeskrivningen är ofta ganska vag. Detta kan vara ett medvetet val 
eftersom kunden inte vill begränsa arbetet i onödan. Det kan dock lätt leda till missförstånd 
mellan kunden och de som utför arbetet. 
 
Objective tree metoden går ut på att skapa en bättre förståelse för problematiken och se till 
så att projektet leder fram till ett resultat som kunden kommer att bli nöjd med i slutändan. 
(Nigel Cross, 2008) 
 
Detta utförs genom att förtydliga och utvidga den ursprungliga målbeskrivningen. Detta 
förtydligande av målen kan utföras genom att dela upp det ursprungliga målet i flera mer 
specifika delmål. under uppdelning av målen bör arbetaren använda sig av frågor som hur, 
vad och varför. Tillexempel: Vad är det egentliga målet. Varför vill vi uppnå detta mål. 
Hur skall detta mål uppnås. 
 
När det ursprungliga målet delats upp så bör samma metod användas igen på de delmålen 
som skapats. Med varje upprepning så kommer målen att bli mer uppdelade och 
specificerade. Denna process fortsätter till dess att målen är tillräckligt specificerade.  
 
Det är enormt viktigt att diskutera resultatet av denna metod med kunden.  Uppdelningen 
avslöjar tydligt hur målet har uppfattats av arbetsgruppen och hur de kommer att tackla 
problemet. Det finns en risk att kunden har en annan syn på problemet än arbetsgruppen. 
Därför är det viktigt att diskutera och uppdatera trädet tills båda parter är nöjda med det.  
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4.2.3 Genomförande 
Under projektets första fyra veckor så lades all projektets tid på detta steg. Informationen 
som krävdes samlades huvudsakligen in genom intervjuer. Under denna tid utfördes i 2 - 3 
intervjuer per dag med personer från vitt spridda avdelningar inom Scania. Resten av tiden 
spenderades med att sammanställa informationen med hjälp av ”Objective tree metoden” 
 
Det utfördes även besök hos Scanias monteringslina, verkstaden där skärmarna över andra 
framaxeln monteras i dagsläget och en påbyggare som monterar kranar på Scanias lastbilar. 
 
Efter dessa fyra veckor så hade tillräckligt med information samlats för att påbörja 
idégenereringssteget. Arbetet med detta första steg fortsatte dock elva ytterligare veckor 
parallellt med projektets andra steg. Under denna tid utfördes 1-2 intervjuer per vecka för 
att få svar kring de funderingar som skapades. 
 
En del av arbetet i detta steg bestod av att förstå och motivera de axel och hjulrörelser som 
förekommer under drift. En stor mängd intervjuer och analys av testdata från olika 
applikationer runt om i världen undersöktes. Detta arbete var dock tvunget att överges 
eftersom det var ett mycket komplext problem och det hade krävt för stor del av projektets 
tid att färdigställa. Istället använde jag mig av de tumregler Scania redan skapat som enligt 
mina undersökningar var något väl tilltagna. 
 
4.3 Idégenerering 
Lösningsförslag som möter de mål och krav som satts upp under steg 1 skapas under detta 
steg.  

4.3.1 Metodval 
Denna typ av skärm ansågs vara ett komplext problem med en stor mängd krav. Det 
identifierades en risk att dessa krav skulle bli överväldigande och begränsa den kreativa 
processen.  
 
På grund av detta ansågs det att processen borde dela upp skärmens problem och krav 
genom att fokusera på endast en av skärmens funktioner. Detta skulle skapa flera enklare 
problem som idéer kunde skapas till. Denna fokusering var tänkt att underlätta att släppa på 
tyglarna och tänka friare. 
 
När en mängd idéer skapats för varje funktion skulle de sedan kombineras på olika sätt för 
att skapa skärmkoncept med de egenskaper som marknaden efterfrågat. 
 
Under litteraturstudien hittades en metod som ansågs kunna anpassas för att användas i 
denna fas. Denna metod kan ni läsa om i efterföljande avsnitt.  
 
4.32 Morphological Chart Method  
Denna metod fungerar på det sättet att produkten som skall skapas i slutändan delas upp i 
sina huvudsakliga funktioner.  
 
Sedan skall en lista skapas för alla dessa funktioner. Listorna skall bestå av de sätt som 
funktionerna kan utföras. Antalet lösningssätt behöver inte vara lika många för alla 
funktioner. 
 
När detta utförts så skall ett rutnät ritas upp. Varje funktion skall bli tilldelad en rad där dess 
olika lösningssätt är tilldelade en ruta vardera.  
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Om en ruta per rad väljs ut så kommer de tillsammans att skapa ett koncept för produkten. 
Denna metod skapar ett enormt antal potentiella koncept. Speciellt om långa listor 
används. Det kan vara en bra idé att reducera storleken på listorna för att inte få orimligt 
många koncept. (Nigel Cross, 2008) 
 
Det är ofta orimligt att utvärdera alla koncept som skapas med denna metod. Det kan 
därför vara en god idé att välja ut endast några kombinationer att gå vidare med till nästa 
steg. 

4.3.3 Genomförande 
Detta steg tog 6 veckor. Till en början så analyserades de krav och mål som skapats. 
Utifrån denna analys så ansågs det att tre funktioner skulle komma att fastställa skärmens 
utformning.  
 
En stor mängd lösningsförslag togs fram för varje funktion. Detta skedde bland annat med 
hjälp av olika kreativitetstrick som att tillexempel försöka göra den enklaste och mest 
komplicerade lösningen, den lättaste och tyngsta och så vidare.   
 
När ett stort antal lösningar tagits fram på varje funktion så utvärderades, förkastades och 
kombinerades de tills fyra stycken mycket olika lösningar återstod. Dessa analyserades och 
utvärderades mot varandra innan de sattes in i rutnätet. 
 
När rutnätet skapats så blev det en stor inspiration som uppmuntrade till experimentering 
med olika kombinationer. När ett stort antal kombinationer undersökts så valdes till sist 
fyra stycken ut till nästa steg.  
 
4.4 Utvärdering 
De olika lösningsförslagen utvärderas under detta steg emot målen och kraven skapade i 
steg 1.  

4.4.1 Metodval 
Det är ofta svårt att göra en helt opartisk utvärdering. Det finns alltid en risk att känslor 
kommer in i utvärderingsprocessen. En vilja att vinna eller en förkärlek till ett visst 
koncept kan påverka utvärderingen så att ett felaktigt beslut tas. 
 
Minimeringen av dessa typer av risker har varit av extra stor vikt i detta projekt eftersom 
det utförts av en person. Det är enkelt att bli partisk och i detta projekt där det inte finns 
någon utomstående som är lika helt insatt så är det svårt att se när om det förekommer 
favorisering. 
 
Utvärderingsmetoden som valdes ”The Weighted Objective Method” var känd av 
utföraren innan projektets början. Den valdes eftersom den ansågs på ett bra sett kunna 
reducera de tidigare nämnda riskerna. Detta eftersom när de olika momenten utförs så har 
inte användaren någon stark förståelse för hur kommer att påverka det slutgiltiga resultatet.  
 
Resultatet kan även motiveras på ett mycket tydligt sätt. 
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 4.4.2 The Weighted Objectives Method  
Skapa en lista med mål och krav som produkten skall uppfylla. Denna lista kan med fördel 
vara en anpassning av de mål och krav som tagits fram tidigare i projektet. De mål och 
krav som skärmen skall uppfylla bör vara så specifika som möjligt. Utvärderingskriterierna 
skall vara utformade så att de reducerar den subjektiva bedömningen så mycket som 
möjligt. (Nigel Cross, 2008) Detta eftersom resultatet då enkelt  kan manipuleras så att 
resultatet visar det som arbetsgruppen vill. När listan har skapats så skall 
utvärderingskriterierna viktas emot varandra. Detta innebär att de tilldelas en vikt som 
bestämmer hur viktig denna utvärderingsfaktor är gentemot de andra. 
 
När detta utförts så utvärderas varje koncept genom att ge den en poäng för varje 
utvärderingsfaktor. Denna poäng beskriver hur väl konceptet uppfyller denna faktor. 
 
Efter att alla koncept har poängsatts utifrån alla utvärderingsfaktorer så skall informationen 
sammanställas. För varje koncept så multipliceras varje utvärderingsfaktors poäng med dess 
vikt.  
 
Sedan adderas denna viktade poäng samman för varje koncept. Denna summa kan 
användas för att jämföra koncepten med varandra.  
 
Resultatet från denna metod bör sedan diskuteras och ligga till grund för vilka koncept 
som tas vidare in i nästa fas. Det är viktigt att analysera och kritiskt se på resultatet av denna 
utvärdering. Det kan tillexempel vara så att det konceptet med högst poäng hade en 
extremt låg poäng inom ett område och därför inte bör tas vidare trots sin höga poäng. 

4.4.3 Genomförande 
Utvärderingen av koncepten utfördes under tre veckor. Till en början diskuterades de 
olika koncepten under 4st olika intervjuer med olika avdelningar av Scania. 
 
Sedan valdes utvärderingsfaktorerna ut och viktades emot varandra med hjälp av 
information samlad under intervjuerna. Detta tvingade mig att ta ett steg tillbaka och se 
vad som egentligen är de viktigaste faktorerna.  
 
Efter viktningen utförts poängsattes varje koncept utifrån hur väl de uppfyllde 
utvärderingsfaktorerna. Under poängsättningen så undveks medvetet tankar på det 
slutgiltiga resultatet. Detta eftersom det ansågs som en risk att konceptens poäng kunde 
påverkas för att se till att favoritkoncept vann. Istället fokuserades det på att 
poängsättningen endast skulle baseras på informationen samlad från intervjuerna och 
objektiva åsikter. 
 
Denna metod gjorde det möjligt att tydligt förmedla varför ett koncept valts över ett annat 
vilket utfördes vid en presentation för mina handledares grupp samt de som arbetar emot 
påbyggare. 
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4.5 Vidareutveckling 
De lösningsförslag som valts ut under steg 3 vidareutvecklades under detta steg till det 
slutgiltiga konceptet. 

4.5.1 Metodval 
Även under planeringsstadiet så fans det misstankar att skärmens pris skulle vara en 
avgörande faktor för skärmens framgång. Därför ansågs det att processen som skulle följas 
under konceptets vidareutveckling i första hand skulle fokusera på att förenkla och minska 
priset för konceptet. 
 
Den metoden som valdes ut ansågs utifrån detta tankesätt vara mycket passande. Denna 
metod presenteras i följande avsnitt. 
 
4.5.2 The Value Engineering Method 
Målet med denna metod är att förbättra förhållandet mellan konceptets värde som uppfattas 
av kunden och dess kostnad. (Nigel Cross, 2008)  
 
Metoden utförs genom att dela upp konceptet i sina separata komponenter och identifiera 
hur mycket värde som dessa komponenter ger konceptet och hur mycket de kostar. 
 
Utveckla varje komponent och konceptet som helhet för att förbättra förhållandet mellan 
dess uppfattade värde och kostnad. För att underlätta detta arbeta har en checklista tagits 
fram med rubriker och frågor som bör ställas. 
 

 Eliminera 
kan några funktioner eller komponenter tas bort? 

 Reducera 
kan antalet komponenter reduceras?   

 Förenkla 
Finns det ett enklare alternativ? 

 Modifiera  
finns det ett billigare material? Kan tillverkningen förbättras? 

 Standardisera 
kan samma komponenter användas på flera ställen? Kan befintliga artiklar 
användas? 

4.5.3 Genomförande 
Denna process påbörjades vid projektet trettonde vecka till en början låg fokus på den och 
fortsatte senare parallellt med rapportskrivningen.  
 
Skärmen delades upp sina separata komponenter eftersom denna metod då kunde användas 
enklare. Varje komponent analyserades sedan med hjälp utav checklistans frågor. Deras 
potentiella förbättringsområden identifierades.  
 
Sedan specificerades det hur komponenterna skulle utvecklas för att på bästa sätt förbättra  
Förhållandet mellan de värden som komponenten skapar och dess kostnad. 
 
När detta utförts kombinerades de olika komponenterna med varandra igen och anpassades 
för att fungera tillsammans. 
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4.6 Reflektion 
I detta avslutande steg så jämfördes mitt slutgiltiga koncept mot de andra alternativen som 
Scania kan välja. Utifrån denna information skrev jag sedan mina rekommendationer till 
Scania.  
 
Slutligen utvärderade jag mitt eget arbete och funderade kring vad jag skulle kunna 
förbättra i mitt arbetssätt till följande projekt.  
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5 Resultat 
I detta kapitel kan ni läsa om resultaten från projektets olika steg och det slutgiltiga 
koncept som projektet ledde fram till. 

5.1 Klargöra mål 
Detta avsnitt presenterar resultatet från projektets första steg. Syftet med detta steg var att 
skapa en bättre förståelse för de mål som skärmen skall uppnå. Resultaten från detta steg 
var en nedbrytning av skärmens mål som skapades med hjälp av ”The Objective Tree 
method”, Avgränsningar gällande axel, fjäder och hjul kombinationer och slutligen 
användes detta till att skapa en kravspecifikation.  
 

5.1.1 Målnedbrytning 

 
Figur 23, Målträdets första tre nivåer 
 
Bilden ovan illustrerar de första nedbrytningarna av de mål som skärmen skulle uppfylla. 
 
För att skärmen skall ha en chans att bli framgångsrik så måste den till att börja med 
uppfylla de lagkraven som gäller för dessa skärmar. Dessa lagkrav finns beskrivna i avsnitt 
3.1 Lagkrav. Den bör även klara av de temperaturer som finns på dess potentiella 
marknader utan att den skadas.  
 
För att skärmen skall vara kunna konkurrera med de eftermarknadsskärmar som redan finns 
ute på marknaden så måste skärmen uppfylla en stor del krav. Dessa krav och deras 
nedbrytningar kommer nu presenteras. 
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Figur 24, De första tre målen som måste uppfyllas för att skärmen skall vara konkurrenskraftig. 
 
De tre mål som beskrivs i figuren ovan är de som reducerar tiden som lastbilarna tvingas tas 
ur drift på grund av skärmarna. 

Vara robust 
Skärmen bör vara robust så att den går sönder så få gånger som möjligt. För att uppfylla 
dessa mål så måste skärmen klara av de vibrationer som förekommer under normal drift 
utan att slitas ut. Detta bör testas fysiskt när en prototyp tagits fram. 
 
En risk för skärmar är att partiklar såsom snö samlas på skärmens insida och tynger ned den 
vilket i sin tur leder till skador på skärmen (Nybäck Per, 2013). Denna risk bör minimeras 
så mycket som möjligt med skärmens utformning. 
 
Under drift så kommer det förekomma extrema situationer då axeln rör sig mycket mer än 
under normal drift. Det vore mycket fördelaktigt om skärmen skulle klara av dessa rörelser 
utan att gå sönder.  
 
Ett sätt att se till att skärmen klarar av dessa axelrörelser är att montera skärmen extra högt. 
Denna lösning är dock oftast inte möjlig eftersom skärmens höjd begränsas av 
påbyggnaden. 
 
Det andra alternativet är att se till att skärmen klarar av en kollision med hjulet. Detta kan 
utföras genom att använda ett mycket slagtåligt material alternativt se till att skärmen kan 
röra sig ur hjulets väg och därigenom reducera kraften på skärmen.  
 
Det händer ibland att däcket rivs upp. Då kommer däcket att fläkas ut på grund av 
lufttrycket och kommer med största sannolikhet att träffa skärmen. Detta kommer 
antagligen ske med en sådan stor kraft att skärmen slits sönder. Skärmkoncepten bör dock 
inte dimensioneras för att hålla i dessa situationer eftersom de är för ovanliga för att 
motivera den ökade vikt och pris denna dimensionering skulle innebära. Användarna 
förväntar sig inte heller att en skärm skall tåla denna typ av förlopp. 

Låg servicekostnad 
Om skärmen går sönder bör den snabbt kunna bytas ut så att lastbilens tid ur drift är så 
liten som möjligt. Skärmen bör utformas för att reducera tiden att byta ut skärmen så 
mycket som möjligt.  
 
Det är mycket viktigt att reservdelar går att få tag på snabbt för att undvika långa 
väntetider. Reservdelarnas kostnader bör även hållas låga. 
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Liten risk för VOR 
VOR står för ”Vehicle Of Road” Detta innebär att lastbilen inte kan fortsätta köra utan 
måste stanna vid vägrenen. Skärmarna skall vara utformade så att även om de går sönder så 
skall de inte orsaka en VOR situation.  
 

 
Figur 25, Nedbrytning av hur skärmen skall nå ett konkurrenskraftigt pris. 

Lågt pris 
Eftermarknadsskärmarna tillverkas i mycket stora upplagor och kan därför säljas mycket 
billigt. Priset på en Scaniaanpassad skärm måste hållas ned så mycket som möjligt för att 
kunna konkurrera.  Som ni kan se av nedbrytningen ovan påverkas det av skärmens 
tillverkningskostnad och monteringskostnad på Scania.  
 
Tillverkningskostnaden påverkas i sin tur av priset för materialet, verktygen som måste 
tillverkas och driftskostnaden för maskinerna och personalen som kommer att tillverka 
skärmen. 
 
Materialets kostnad ökar beroende på materialval, godstjocklek och  om överlappande ytor 
måste användas. Verktygskostnaden beror till stor del av vilken tillverkningsmetod som 
kommer att användas och hur skärmens delar är utformade. Driftskostnaden beror mycket 
på antalet delar som skärmen består av eftersom det då behövs ett större antal maskiner. 
 
Monteringskostnaden påverkas av monteringstiden på monteringslinan, 
förmonteringstiden, antalet olika versioner och om det behövs lyftverktyg vid montering. 
 
Monteringstiden beror till stor del på hur många moment som måste utföras, antalet 
verktyg som måste användas och andelen inpassning som måste utföras. 
Förmonteringstiden beror till mycket på hur många olika delar som måste monteras 
samman innan de skickas till monteringslinan. Men också på hur många olika sätt de kan 
sättas samman. Antalet versioner påverkar kostnaden eftersom de behöver förvaras på olika 
ställen så att de inte blandas ihop. Detta leder till större lagerkostnader.  Monteringstiden 
och kostnaden ökar drastiskt om de delar av skärmen som monteras tillsammans är så tunga 
att de måste lyftes med hjälp av ett lyftverktyg.  
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Figur 26, De två sista målen som måste uppfyllas för att skärmen skall vara konkurrenskraftig 

Underlätta för påbyggnation 
Eftersom alla lastbilar som säljs med dubbla framaxlar byggs på av en påbyggare i efterhand 
är det extremt viktigt att ha dem i åtanke vid skärmens utformning. Figuren ovan beskriver 
nedbrytningen av målet att underlätta påbyggarnas arbete. 
 
Påbyggarens arbete kan underlättas genom att göra skärmarna och deras stag enkla att 
montera av och på. Detta måste ofta göras för att ge en bättre åtkomst till ramen när 
påbyggnaden skall monteras.  
 
För att dessa skärmar skall kunna säljas så behöver de kunna passa in under påbyggnaden 
som monteras på ramen. Om detta inte uppfylls så måste påbyggaren utföra en 
specialanpassning eller köpa en annan skärm.  
 
Detta mål kan uppnås genom att från fabrik placera skärmen på en sådan höjd att den 
passar in under påbyggnaden. Detta kräver en god kommunikation mellan påbyggaren och 
Scania samt ett sortiment med olika höjder som skärmen finns tillgänglig i.  
 
Skärmen kan också vara utformad så att påbyggaren har en möjlighet att anpassa skärmens 
höjd. Då kan den monteras på en höjd från Scania vilket reducerar antalet beslut och 
versioner. 

Prestige 
Eftersom eftermarknadsskärmarna inte är anpassade efter Scanias formspråk så ger de inget 
enhetligt utseende med resten av lastbilen. Detta är en fördel som en Scaniatillverkad 
skärm kan ha.  
 
För att skapa ett enhetligt utseende och en känsla av prestige så är det viktigt att skärmen 
följer lastbilens formspråk. Den bör inspireras av de främre skärmarna eftersom de är 
placerade nära varandra och på liknande höjd.  
 
Passningen mellan skärmen och dess omgivande artiklar bör vara så bra som möjligt. 
Glappen mellan komponenterna bör vara konstant.  
 
Den bör ha samma struktur och färgnyans som lastbilens andra artiklar.  
 
Under drift bör den inte avge något ljud. Eftersom detta visar på dålig utformning och 
kvalitet.  Den bör inte heller förstärka lastbilens andra ljudkällor. 
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Slutsats 
För att begränsa antalet versioner i produktionen medan fortfarande se till att skärmen skall 
passa under en stor mängd påbyggnader. Ansågs det att skärmen skulle utformas med en 
inställbar höjd och endast ha en monteringshöjd vid Scanias montering.  
 
Det ansågs oundvikligt att hjulet kommer att slå i skärmen under extrema förhållanden. 
Detta eftersom skärmens position anpassas efter påbyggnaden. Därför bör skärmen 
utformas så att den kan klara av en sådan kollision.  
 

5.1.2 Tillåtna kombinationer 
För att kunna specificera vissa av skärmens mål var det nödvändigt att bestämma vilka 
kombinationerna av axel, fjädring och hjul som skärmen skulle fungera med. Stänkskärmen 
ansågs inte behöva passa till alla tillgängliga konfigurationer eftersom kraven som då ställts 
på skärmen hade varit onödigt hårda och antagligen lett fram till ett sämre resultat. Som 
underlag för beslutet användes datan för skärmens potentiella marknaden (se nuläge 
avsnittet) tillsammans med uträkningar som utfördes på vilken höjd som skärmen var 
tvungen att placeras på för att tillåta tillräckligt stora axelrörelser. 
 
Denna information sammansattes i Tabell 6 som ni kan se på följande sida. 
 
Skärmens potentiella marknad beskrivs i tabellen genom fyllningen av de olika 
kombinationernas rutor. En ljusgrå ton indikerar att det finns ett fåtal lastbilar med denna 
kombination som skulle kunna köpa skärmar över andra framaxeln. Mörkare toner 
indikerar ett större antal lastbilar. 
 
I varje ruta finns det en siffra eller ett ”X”.  
 
Siffran indikerar hur många grader axeln kan rollas innan den träffar skärmens insida för 
dess högsta position.   
 
De rutor med ”X” är de kombinationer där hjulet slår i skärmens nedvikta kant när hjulet 
rör sig enligt de tumregler som presenterades i nulägesavsnittet. Kanten kan inte 
positioneras högre eftersom den då bryter mot ett lagkrav för kombinationer med högre 
försäljning än de som slår i kanten.  
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Beteckning radie 

295/55R22.5 454 14 13 15 13 14 18 X X X 13 15 15 X X 9 6 6 X 

295/60R22.5 471 13 12 14 12 13 17 X X X 12 14 14 X X 8 5 X X 

355/50R22.5 471 12 11 13 12 12 16 X X X 11 13 14 X X 8 X X X 

315/60R22.5 483 12 11 13 12 12 16 17 18 18 11 13 14 X X 8 X X X 

375/50R22.5 482 12 11 12 11 12 16 16 17 17 11 13 13 X X 7 X X X 

275/70R22.5 487 12 11 13 11 12 16 17 18 18 11 13 14 X X 8 X X X 

305/70R22.5 509 11 10 12 10 11 15 16 17 17 10 12 12 19 21 6 X X X 

375/80R22.5 515 10 9 11 10 10 15 15 16 16 9 11 12 19 21 6 X X X 

315/70R22.5 516 10 9 11 10 10 15 15 16 16 9 11 12 19 21 6 X X X 

385/55R22.5 506 10 9 11 10 10 15 15 16 16 9 11 12 19 20 X X X X 

11R22.5 532 9 9 10 9 9 14 14 15 15 9 11 11 18 20 X X X X 

295/80R22.5 531 9 9 10 9 10 14 14 15 15 9 11 11 18 20 X X X X 

315/80R22.5 548 9 8 9 8 9 13 14 15 15 8 10 10 17 19 X X X X 

12R22.5 550 8 8 9 8 9 13 13 14 14 8 10 10 17 19 X X X X 

305/75R24.5 549 9 8 9 8 9 13 13 14 14 8 10 10 17 19 X X X X 

385/65R22.5 546 8 X 9 8 8 12 13 14 14 X 9 10 17 18 X X X X 

12.00R20 570 7 7 8 7 7 12 12 13 13 7 9 9 16 18 X X X X 

13R22.5 571 7 6 8 7 7 12 12 13 13 6 9 9 16 18 X X X X 

11.00R22 575 7 6 8 7 7 11 12 13 13 6 8 9 16 17 X X X X 

425/65R22.5 573 X X X X X 11 12 13 13 X 8 9 15 17 X X X X 
Tabell 6, De kombinationer som skärmen skall anpassas för och hur stora axelrörelser de klarar. 
 
I tabellen ovan finns det även två inringade områden. Dessa områden består av de 
kombinationer som skärmen skall kunna säljas till.  
 
Dessa områden valdes huvudsakligen ut genom att titta på den potentiella försäljningen. 
Vissa kombinationer valdes sedan bort eftersom de hade en stor påverkan på kraven och en 
mycket liten försäljning.    
 
Det finns en stor andel luftfjädrade lastbilar som prioriterades bort eftersom skärmen var 
tvungen att placeras extremt högt för att hjulet inte skulle slå i skärmen när fjädringen 
tömts på luft.  
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5.1.3 Kravspecificering 
Med hjälp av målens nedbrytning och bestämmelsen av vilka kombinationer skärmen skall 
utformas för kunde kraven slutligen specificeras. 
 

Lagkrav 
Tabellen nedan visar specifikationen av de lagkrav som gäller för skärmen. Den vänstra 
kolumnen visar vilket lagkrav som ligger till grund för kravet. Den mellersta kolumnen 
visar hur lagkravet har anpassats för att komma fram till det specificerade kravet som 
presenteras i den högra kolumnen.   
 
Lagkrav Anpassning Krav 
 
Stänkskärmens främre kant 
måste vara placerad så att om 
en linje drogs från kanten till 
hjulets centrum så skulle 
linjen inte ha mer än 45 
graders lutning mot ett 
horisontellt plan. 
 

 
Den axel och 
fjäderkombination där hjulet 
befinner sig längst ifrån 
skärmen är:  
AMD 901 4x28  
denna kombination 
begränsar hur högt skärmens 
främre kant kan befinna sig. 
 

 
Skärmens främre kant måste 
vara placerad lägre än 
100mm under ramens 
översta yta. 

 
Den bakre kanten av 
skärmen får inte vara 
placerad högre än 100mm 
över en horisontell linje som 
dragits genom hjulets 
centrum. 
 

 
Den axel och 
fjäderkombination där hjulet 
befinner sig längst ifrån 
skärmen är 
 AMD 901 4x28. 
Vars hjulcentrum ligger på 
ca 750mm under ramens 
översta yta. 

 
Skärmens bakre kant måste 
befinna sig lägre än 650mm 
under ramens översta yta. 

 
Stänkskärmens bredd måste 
vara tillräckligt stor för att 
täcka hjulets bredd. 
 

 
Den bredaste hjultypen är 
385/65R22.5 
Dess största tillåtna bredd är 
408mm. Skärmen bör vara 
lite bredare så att den med 
säkerhet täcker hjulen. 
 

 
Skärmens bredd måste vara 
större än 420mm. 

 
Avståndet mellan skärmens 
nedre kant och hjulets 
centrum får maximalt vara 
1.8 gånger radien av hjulet 
för mekanisk fjädring och 1.5 
gånger radien för luftfjädrade 
lastbilar. Detta gäller för 
styrda axlar. 
 

 
Den begränsande 
konfigurationen för detta är 
AMD 901 4x28 med 
hjultypen 315/70 R22.5. 
Se tabell 7 på sid 40 
 
 

 
Skärmens nedvikta kant 
måste befinna sig mindre än 
200mm över ramens 
översta yta. 
 
  

 
Spray reducerings materialet 
måste täcka insidan av den 
bakre delen av stänkskärmen 

 
Den begränsande 
konfigurationen i detta fall 
är när hjulet är så nära 

 
Detta innebär att den övre 
kanten av Spray 
reducerings materialet som 
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upp till en rak linje som går 
genom hjulets centrum och 
bildar en minst 30gradig 
vinkel mot ett horisontellt 
plan. 
 

skärmen som möjligt (AM 
940 3x29). Lagkravet måste 
uppfyllas även när skärmen 
är placerad i sin lägsta 
position. Denna position är 
120mm över ramens översta 
yta. 
 

standard måste vara 
placerad 10mm över 
ramens översta yta. 
 

 
Den främre delen av 
regnlappen måste vara täckt 
av spray reduceringsmaterial. 
 

 
- 

 
Det spray reducerande 
materialet måste täcka hela 
regnlappen. 

 
Regnlapparna måste vara lika 
breda som stänkskärmen. 
Men om de monteras på 
skärmens insida och måste då 
endast ha en större bredd än 
däckets mönstring.    
Om Regnlapparna monteras 
under skärmen så har de 
toleranser på 10mm för varje 
sida. 
 

 
Inuti ett datablad med alla 
standardhjul Scania erbjuder 
är den största 
mönsterbredden 329mm på 
att däck av typen 385/55 
R22.5. 

 
Regnlapparnas måste vara 
lika breda som skärmarna. 
Om de är placerade 
nedanför skärmen har de 
10mm toleranser på varje 
sida. Om de är monterade 
inuti skärmen måste de 
endast vara 330mm breda.  

 
Lastbilens totala bredd får 
maximalt vara 2550 eller 
2500mm beroende på landet 
som lastbilen säljs till. 

 
De artiklar med paneler som 
omger skärmen. är 
utformade så att deras 
paneler är placerade precis 
innanför lastbilens 
maxbredd. 
 
För att skärmens yttre yta 
skall linjera med dessa 
paneler behöver även den 
vara placerad på samma sätt. 
  

 
Avståndet i Y-led mellan 
skärmarnas yttre ytor skall 
kunna vara precis under 
2550 eller 2500 mm.   
  

Tabell 7, Specificering av lagkrav 
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Funktionskrav 
Tabellen ni ser nedan beskriver funktionskraven för stänkskärmen. Funktionskraven 
baseras på de mål som togs fram under målnedbrytningen.   
 
Den vänstra kolumnen visar de mål som skärmen skall uppnå, den mittre visar hur dessa 
mål har specificerats till de krav som presenteras i den högra kolumnen.  
 
 
Mål 
 

 
Specificering 

 
Krav  

 
Skärmen skall 
passa över hjulen 

 
Det största hjulet är 11.00R22 som har en maximalt 
tillåten radie på 574,5mm och avståndet mellan dess yttre 
yta och dess rotationscentrum är ca 280mm. 
 
Hypotenusan av dessa mått ger hälften av det största 
avståndet hjulet kan ta upp i X-led.   
 
2 x Hypotenusan = 1278  

 
Skärmens längd i X-led 
måste minst vara 
1300mm. 
  

 
Uppfyll 
temperatur 
kraven 

 
Under de temperatur mätningarna som utfördes på Scania 
uppgick aldrig skärmens temperaturen över 110 grader 
Celsius. Se Figur 18, Temperaturer uppmätta vid skärmens 
inre kant.  

 
Materialet bör klara 
110grader Celsius utan 
deflektioner. 
 

 
Passa under 
påbyggnaden 

 
Efter de mätningar som utfördes av mig personligen och 
personer från påbyggaravdelningen på Scania. 
Se bilagan Mätningar.  
 
Den lägsta skärmpositionen uppmättes till 130mm för dess 
högsta punkt ovanför ramens översta yta.   
 

 
När skärmen placerats på 
sin lägsta position skall 
dess högsta punkt ligga ca 
120mm över ramens 
översta yta.  

Stegstorlek Vid varje grad som axeln rollas så höjs hjulet ca 20mm. 
En grads skillnad är mycket betydelsefull när det gäller 
axelrörelser. 
 

Stegstorleken bör ligga 
under 20mm. 

 
Klara normal 
drift 

 
De flesta lastbilar som säljs med dubbla framaxlar är en del 
av Construction-segmentet. 
 
Enligt tumreglerna presenterade i nuläge avsnittet gäller: I 
detta segment, under normal drift kan axeln rollas 8grader 
och hjulet ha 25graders styrutslag.  
 
Skärmen skall även klara av att fjädringen bottnar med 
25graders styrutslag. 
 
 
Skärmkantens begränsande kombination är: AM440 3x29 
385/65R22.5.  
Den slår i skärmens kant om den ligger mindre än 
175mm ovanför ramens översta yta. 
 

 
Skärmens nedvikta kant 
får minst vara 180mm 
över ramens översta yta.  
 
Skärmens insida måste 
minst vara 280mm över 
ramens översta yta.  
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Den begränsande konfigurationen från skärmens insida är: 
AM 920 2x3212R22.5 
 
Dess axel kan rollas 8grader utan att den slår i skärmen 
om skärmens insida ligger 280mm ovanför ramens översta 
yta.  
 
Extra utrymme för snökedjor har inte tagits med eftersom  
det hade skapat för hårda krav på skärmen. 
 
Utmattning och slitage under normal körning kommer att 
vara ett problem för skärmen.  

Skärmen får ej utmattas 
av de vibrationer som 
uppkommer under 
normal körning. 
 

 Det finns risk att snö samlas på skärmens insida, tynger ner 
skärmen och orsakar skador.  

Skärmen skall inte ha 
ytor där snö har stor risk 
att samlas. 

 
Skärmen skall 
klara extrema 
situationer 

 
De största axelrörelserna som uppkommit på testbanan är 
12grader från lastad körhöjd.  
 
Dessa axelrörelser anses hända mycket sällan ute hos 
kunden och aldrig med ett särskilt stort styrutslag.  
 
Det är påbyggaren som bestämmer skärmens placering 
och den kommer antagligen placeras så att den klara de 
axelrörelser som förekommer under normal drift men inte 
dessa extrema axelrörelser. Därför kommer kollisioner 
med skärmen antagligen att förekomma. Om skärmen 
klarar av dessa kollisioner utan att gå sönder kan nog dess 
livslängd ökas avsevärt. 

 
Skärmen skall tåla en 
kollision med hjulet.  
 

 
Monterings 
tid 

 
Om två personer krävs för att fästa skärmen kommer 
monteringskostnaden att öka drastiskt. 

 
Skall kunna monteras av 
en person 
 

 
Få monterings 
steg 
 
 

 
Enligt intervju med en person som är ansvarig för 
testmonteringslinan så fördrar montörerna att fästa så 
mycket som möjligt på samma gång. Detta för att de då 
behöver utföra färre operationer och lättare kan hålla 
takttiden.  
 

 
Antalet monteringssteg 
skall reduceras så mycket 
som  möjligt 

 
Lyftverktyg  

 
När en komponent på monteringslinan väger mer än 8kg 
så behöver den monteras med ett lyftverktyg. 
 
 

 
Den totala vikten av alla 
delar som måste lyftas 
tillsammans  
 bör ligga under 8kg   

 
Håll ner 
tillverknings 
kostnader 

 
Nulägesanalysen visade att det var mycket viktigt att 
kunna sälja skärmen till ett konkurrenskraftigt pris. 
Skärmens tillverkningskostnader måste hållas låga för att 
det skall vara möjligt att sätta ett konkurrenskraftigt pris.  

 
Skärmarna skall ha låga 
tillverkningskostnader 
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Inga inställningar 
skall göras på line 

 
Inga beslut skall tas på monteringslinan angående hur en 
komponent skall monteras. Detta eftersom takttiden är så 
kort och det skulle både skapa en risk för fel och stor 
stress för montörerna. 
 
Skärmen skall endast kunna monteras på ett sätt när den 
kommer till monteringslinan. 
 

 
Alla inställningar skall 
utföras vid en 
förmontering på fabrik 
eller Scania. 
 
 

 
Litet antal 
versioner 

 
Varje version av en artikel behöver placeras på sin egen 
kärra vid monteringen. Detta för att minimera risken att 
fel version monteras på en lastbil.  
 
Detta innebär att antalet olika versioner en artikel har en 
stor påverkan på hur stor plats den tar upp i monteringen. 
Därför måste varje version av en artikel motiveras. 

 
Varje version av skärmen 
måste säljas i minst 5000 
exemplar per år 
 
 

 
Passa 
omgivningen  

 
Passningen mellan skärmen och omgivande artiklar är 
viktigt för att förmedla att Scanias artiklar är utformade 
och monterade med precision.  
 
De artiklar som behöver god passning är speciellt de med 
jämna yttre ytor. Den artikeln som kommer att ligga i 
närheten av skärmen som har denna typ av ytor är 
wokpannan.  
För att passningen skall uppfattas som god behövs ett 
konstant avstånd mellan dessa komponenter. 

 
Glappet mellan skärmen 
och wokpannan bör vara 
konstant. 
 
 

 
 Liknande 
utformning 

 
Skärmens utformning skall passa in med de främre 
skärmarna och resten av Scanias framtida utformning. 
 

 
Skärmen skall kunna 
utformas så att den passar 
med omgivningen.  
(kontroll diskussion med 
styling) 
 

 
passande material 

 
Skärmens struktur och färg har en stor påverkan på hur 
den uppfattas.  
 

 
Skärmens struktur och 
färg skall vara identiskt 
som för de främre 
skärmarna   
 

 
Lågt ljud 

 
Om skärmen låter under drift så är det ett tecken på dålig 
kvalité och kommer att ge en dålig bild av Scania som ett 
kvalitetsmärke. 

 
Skärmen skall inte avge 
ljud under normal drift. 
 

Tabell 8, Specificering av funktionskrav 

Analys 
Denna specificering ger en uppfattning om var de olika kraven kommer ifrån. I 
specificeringstabellen så är det dock svårt att få ett grepp om alla de krav som ställs på 
skärmen. Kraven sammanställdes därför i en tabell som ni kan se på följande sida.  
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5.1.4 Kravspecifikation 
 
Dimensionskrav  
Skärmen – Standard position 
Skärmens främre kant  HöR ≤ -100mm  
Skärmens bakre kant  HöR ≤ -650  
Skärmens bredd  ≥ 420mm 
Skärmens längd  ≥ 1300mm 
Skärmens nedvikta kant  HöR = 180 -- 190mm 
Skärmens högsta punkt  HöR ≥ 280mm 
Stänk reducerande material 
Stänk reducerings materialets övre kant  HöR ≥ 10mm 
Det stänkreducerandematerialet måste täcka hela stänkskyddet. 

Stänkskydd 
Stänkskyddets bredd Som skärmens bredd 

om den placeras nedanför 
skärmen 

 10mm per sida 
 

Stänkskyddets bredd inuti skärmen 330mm, toleranser ± 10mm per 
sida 

Anpassningskrav 
Anpassningsbar i höjdled HöR = 120mm – högsta läge  
Stegstorlek ≤  20mm 
Avståndet i Y-led mellan skärmarnas yttre ytor  Precis under 2550 eller 2500 

mm.   
Generella utformningskrav  
Skärmen får ej utmattas av de vibrationer som uppkommer under normal körning. 
Skärmen skall tåla kollisioner med hjulet.  
 
Skall kunna monteras av en person 

Alla inställningar skall utföras vid förmontering på fabrik eller Scania. 

Glappet mellan skärmen och wokpannan bör vara konstant. 

Skärmens utformning skall passa in med de främre 
skärmarna och resten av NCG utformningen  

Kontroll: Diskussion med styling 
avdelningen 

Skärmens värmebeständighet ≥ 110grader C 

Totala vikten av de delar som lyfts tillsammans  ≤ 8kg 

Antalet steg för montering vid line skall reduceras  

Skärmarna skall ha låga tillverkningskostnader 

Varje version av skärmen ≥ 5000 prognostiserad försäljning 
Skärmens struktur och färg skall vara identiskt som för de främre skärmarna   
Skärmen skall inte börja rassla och låta under normal 
drift. 

Slutgiltig utvärdering kräver 
körsimulering. 

Tabell 9, Kravspecifikation 
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5.2 Idégenerering 
 
Detta kapitel kommer att gå igenom resultatet från idégenereringsfasen. Under detta steg 
användes huvudsakligen ”Morphology chart” metoden. För att denna metod skall fungera 
behöver produkten delas upp i flera funktioner.  
 
Dessa funktioner bestämdes genom att välja ut de krav som hade den största påverkan på 
skärmens utformning och ta fram koncept som uppfyllde dessa krav. De krav som valdes ut 
kan ni se nedan. 
 

 Anpassningsbar i höjdled 
 

 Skärmen skall tåla kollisioner med hjulet.  
 

 Glappet mellan skärmen och wokpannan bör vara konstant. 
Under idégenereringen och analysen togs även hänsyn även till skärmens andra krav. 
Antalet lösningar för varje funktion begränsades till 4st. Detta berodde på att antalet 
möjliga kombinationer hade en risk att bli överväldigande.  
 
Denna begränsning ledde till att lösningarna för varje funktion utvärderades mot varandra 
och kombinerades för att komma fram till fyra väl fungerande och mycket olika koncept. 

5.2.1 Anpassning i höjdled 
Under detta avsnitt kommer resultatet från idégenereringen gällande anpassning i höjdled 
att presenteras. Varje separat lösning kommer att presenteras tillsammans med en analys av 
dess styrkor och svagheter. 
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Koncept 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncept 1 består av en tredelad skärm där skärmens övre del kan placeras på olika höjder, 
se bilden ovan. Detta innebär att endast en tredjedel av skärmen behöver förflyttas för att 
ställa in skärmenshöjd. 
 
Vissa påbyggnader har en nedskjutande kanter längst ut på dess påbyggnad. Konceptet är 
anpassat så att den övre delen kan skjutas in under denna typ av kant och höjas till korrekt 
position innan den fästs. Fästningen av överdelen fungerar genom att den utskjutande del 
som befinner sig på den övre delens insida (hädanefter kallad pigg) pressas in i en av de hål 
som befinner sig på den inre delen av de undre delarna. Bilden ovan visar tre stycken hål 
men fler hål kan förekomma för att möjliggöra flera anpassningshöjder. Detta steg låser 
skärmens insida i Y och Z-led utan att monteraren behöver sträcka sig in och arbeta i en 
obekväm position. När detta utförts så låses skärmens position i X-led genom att en bult 
monteras genom skärmens övre del och en av de undre delerna. Bultens placering ligger 
nära lastbilens utsida för att underlätta åtkomst för montören och minska skärmarnas 
rörelser gentemot varandra så mycket som möjligt.  
 
För att bulten skall kunna monteras genom den övre skärmdelen och in i den undre så 
kommer gängor att behövas i  de hål som finns på de undre delarna av skärmen. Dessa 
måste vara gjorda av metall för att bulten skall kunna hållas på plats. Detta innebär att 
metalldetaljer måste vara ingjutna i skärmen eller eftermonteras. En metalldetalj måste 
befinna sig vid varje hål vilket innebär en detalj per inställbar höjd., Alternativt kan en 
metallplatta användas med alla gängade hål i sig. 
 
Analys 
Den största risken med detta koncept är att fästningen på skärmens insida går sönder. Om 
hjulet slår i skärmen så kommer det uppstå stora skjuvkrafter på den övre skärmdelens pigg 
och det finns en risk för brott. Även piggens infästning har risk att gå sönder. Om 
infästningen utformas med ett stort antal hål för att möjliggöra anpassningsmöjligheter 
minskar godset mellan hålen och risken för brott ökar.  
 
Den stora mängden metalldetaljer kommer att påverka tillverkningskostnaderna drastiskt. 

Figur 27, Anpassning i höjdled, koncept 1 
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Koncept 2 

 
Det andra konceptet för inställbar höjd går ut på att skärmen kan fästas på olika höjder mot 
staget. Staget består av ett fyrkantigt rör som sträcker sig rakt ut ifrån ramen, se bilden 
ovan.  
 
Två krokar är placerade en bit in på staget, de är utformade för att hålla skärmens insida på 
plats. När skärmen monteras trycks skärmens inre del in i krokarna så att den låses i Y och 
Z-led.  
 
Två stycken klamrar som är fästa på skärmen placeras över staget främre del. Denna del är 
vertikal så att skärmen kan anpassas i höjdled. När skärmen ställts in på rätt höjd så dras 
klamrarna åt kring staget med hjälp av två stycken bultar. 
 
Analys 
Anpassningen av skärmhöjden är steglös och kan utföras medan skärmen är placerad på 
stagen. Detta gör det väldigt enkelt för påbyggarna att anpassa skärmen efter påbyggnaden. 
Det kommer dock krävas två personer vid montering. En som håller skärmen i rätt 
position och en som drar åt klämmorna. 
För detta koncept utförs höjdinställningen efter att skärmen placerats på lastbilen. Detta 
innebär att inställningen måste utföras på monteringslinan där allt måste utföras extremt 
snabbt. Detta innebär en risk för felmontering och ökad stress för montören. 

Figur 28, Anpassning i höjdled, koncept 2 
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Koncept 3 

 
Detta koncept använder sig av ett rörligt fäste. Fästet består av två delar en på vardera sidan 
av en rektangulär plastkomponent med en skåra vilket gör det möjligt för fästet att röra sig. 
De båda delarna hålls samman av en genomgående bult som när den dras åt klämmer fast 
fästets yttre del kring skärmstaget. Den rektangulära komponenten är placerad på skärmens 
sida med skåran riktad vertikalt se bilden ovan. Detta möjliggör att fästets position kan 
anpassas i höjdled. När fästet placerats sin rätta höjd så används en genomgående bult för 
att låsa fast den. Denna bult går igenom ett hål i fästets yttre del, sedan ett av de hål som 
finns i den rektangulära komponenten och till sist skruvas den fast i fästets inre del som har 
en ingjuten gängad metallkomponent.  Denna bult ser till att fästet hålls på plats även om 
hjulet slår i skärmen. Denna lösning möjliggör även att fästet kan förmonteras i sin 
korrekta position så att inga beslut behöver tas på monteringslinan. 
 
Bulten kan placeras antingen på vänster eller höger sida om fästet. De hål som finns på den 
högra sidan är färre och avsedda för de positioner Scania kommer att behöva placera 
skärmen på från produktion. Detta för att förtydliga de olika alternativen. 
 
De vänstra hålen är fler och placerade närmare varandra. De är anpassade för påbyggarna 
som behöver stora anpassningsmöjligheter. 
 
Analys  
Detta är en robust lösning eftersom den genomgående bulten ser till att fästet behåller sin 
position även efter att hjulet kolliderar med skärmen. Den ser även till att  skärmens höjd 
kan ställas in vid en förmontering. 
Det finns ett stort antal möjliga höjder för påbyggarna att placera skärmen på.  

Figur 29, Anpassning i höjdled, koncept 3 
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Koncept 4 
 

 
Skärmen är i detta koncept uppdelad i tre delar. Skärmdelarna är utformade så att den övre 
delen kan röra sig upp och ned längs de undre delarna som är fästa i skärmstag. 
Formgivningen som möjliggör denna rörelse kan du se på bilden ovan. För att låsa 
skärmens rörelse i höjdled när skärmens ovansida placerats på rätt höjd så används en bult 
som går igenom skärmens nedre del och gängas fast i den övre delen. På samma sätt som 
flera av de andra lösningarna krävs metallinsatser för att ha tillräckligt starka gängor.  
 
Ovansidan har placerats innanför de nedre delarna eftersom det borde reducera andelen 
partiklar som tillexempel snö som kommer att fastna på skärmens bakre del. 
 
Analys 
För att detta koncept skall fungera bra så krävs det en mycket bra passning mellan de undre 
och den övre skärmdelen. Detta innebär att toleranserna behöver vara små och detta har en 
avsevärd påverkan på tillverkningskostnaden.  
Det finns även en stor risk för att passningen mellan den övre och undre skärmen kommer 
att bli sämre och sämre på grund av de vibrationer som skärmen kommer att utsättas för. 
När passningen blir tillräckligt undermålig så kommer skärmen att börja rassla och 
passningen kommer att slitas ut ännu snabbare. 

5.2.2 Tåla kollisioner med hjulet  
Detta avsnitt presenterar de koncept som togs fram för att skärmen skall klara av en 
kollision med hjulet. För att uppfylla detta krav är materialvalet mycket viktigt. Men under 
detta steg låg fokus på skärmens utformning. Dessa koncept bygger på idén att kraften som 
påverkar skärmen reduceras om skärmen kan röra sig ur hjulets väg när kollisionen 
inträffar. 

Figur 30, Anpassning i höjdled, koncept 4 
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Koncept 1 

  
 När hjulet slår i den bakre delen av stänkskärmen så kommer den delen av skärmen att 
röra sig uppåt och de nedre kanterna på skärmen kommer att röra sig inåt. Beroende på 
om materialet är för styvt eller att de nedre kanterna hålls på plats så finns det en stor risk 
att materialet bryts isär istället för att röra sig undan. För att underlätta materialets rörelser 
uppåt så skapades detta koncept.  
Den inre delen av skärmen är uppdelad i flera mindre segment. Detta gör att skärmen 
lättare kan böja sig uppåt. På din högra sidan på bilden ovan kan du se en genomskärning 
av skärmens toppyta. Denna struktur har valts så att även om skärmens insida har böjts 
uppåt så kan fortfarande inte något vatten ta sig genom skärmen. 
 
Analys 
Det finns en stor risk för sprickbildning i början på de skåror som gjorts i toppytan. Detta 
påverkar skärmens livslängd drastiskt. 
 
Det finns en risk att partiklar som snö och sand lägger sig emellan de olika segmenten.  
 
Om detta koncept används så kan skärmen börja röra sig för mycket vid normal körning. 
Detta leder till störande ljud och slitage.   
 
Denna lösning fungerar endast när hjulet kolliderar den bakre delen av stänkskärmen. Den 
vanligast förekommande kollisionen i dagsläget är den mellan hjulet och den främre 
kanten. Vid denna kollision hjälper ej denna lösning.  
 
  

Figur 31, Tåla kollisioner med hjulet, koncept 1 
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Koncept 2 

 
Detta koncept går ut på skärmen skall kunna röra sig uppåt i förhållande till skärmstaget 
med hjälp av en speciell infästning. 
 
När hjulet tar i skärmen så lyfts hela skärmen uppåt. Skärmstaget befinner sig dock i samma 
position som tidigare. Denna rörelsen möjliggörs av att staget kan röra sig inuti 
infästningen. När skärmen pressas uppåt av hjulet så rör sig staget nedåt i fästet. Som bilden 
ovan visar så öppnas då fästet något och fjädern som är monterad i fästets topp sträcks ut. 
Fästet och fjädern kämpar för att stänga sig igen. Detta innebär att när hjulet går tillbaka till 
sin ursprungliga position så stängs fästet och staget samt skärmen återgår till sitt utgångsläge. 
 
Analys 
Det är viktigt att fästet inte öppnar sig under normal drift eftersom detta då kommer att 
leda till att fästet öppnas och stängs så många gångar att det finns en överhängande risk för 
utmattningsbrott.  
 
Det är även osäkert hur mycket kraft denna typ av fäste klarar av. Det finns en risk att om 
kraften på skärmen blir för stor att fästet brister och skärmen faller av. Detta är mycket 
värre än om skärmen skulle sitta gå sönder men ändå sitta kvar eftersom det finns en risk 
att den tar med sig andra dyrare komponenter. 
 
För att kunna våga använda denna lösning kommer flera dyra undersökningar att behöva 
utföras för att försäkra sig om att den fungerar. 

Koncept 3 

Figur 33, Tåla kollisioner med hjulet, koncept 3 
 
Konceptet bygger på att staget som fäster skärmen vid ramen är flexibelt. När hjulet slår i 
skärmen så böjs skärmstaget uppåt och skärmen förflyttas. Fördelen med detta gentemot 
det tidigare konceptet med en rörlig infästning är att rörelsen sprids ut på ett mycket större 
område och detta betyder att varje del av staget endast behöver böja sig en liten del medan 
det i fästeskonceptet var all rörelse tvungen att förekomma i fästet. 

Figur 32, Tåla kollisioner med hjulet, koncept 2 
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Skärmstaget bör inte röra sig som en följd av de vibrationer som förekommer under 
normal drift. Men den skall kunna vara tillräckligt mjukt för att kunna böja sig innan 
skärmen går sönder. 
 
Analys 
Det kan visa sig problematiskt att hitta ett material som uppfyller de krav som ställs på 
staget och samtidigt kan säljas till ett konkurrenskraftigt pris. 
Toleranserna i för skärmstagets position kommer antagligen att bli mycket svårare att hålla 
snäva än med en solid lösning.  
 
Ett problem med detta staget är att Skärmen endast kan röra sig på ett sätt. När hjulet 
träffar skärmen kommer den att röra sig uppåt på samma sätt oavsett om hjulet kolliderade 
med skärmens nedvikta kant eller dess insida. 

Koncept 4 

 
Detta koncept består av en tredelad skärm som kopplats samman med gummistroppar. När 
hjulet slår i skärmen så dras gummistropparna ut och skärmen kan röra sig uppåt. När 
hjulet inte längre lyfter skärmen så drar gummit tillbaka skärmen till sin ursprungliga 
position.  
 
Om hjulet slår i den främre kanten av skärmen så kommer skärmen att röra sig på det sätt 
som visas på bilden ovan. Men om hjulet istället slår i dess baksida så kommer skärmens 
överdel att vinklas åt motsatt håll. Denna vinkling av skärmen medför att skärmens övre 
del lättare kan förflyttas bort från däcket än med en lösning som bidrar med endast en 
vertikal rörelse. 
 
Skärmens olika delar överlappar och är utformade så att skärmen inte har någon risk att 
hamna i fel position när gummistropparna drar tillbaka den. 
 
Analys 
Det är mycket viktigt att gummistropparna är tillverkade i ett gummi som behåller sina 
egenskaper både vid väldigt höga och låga temperaturer. 
Lösningen är väldigt enkel med färre komponenter och vanligare material än de andra 
lösningarna på detta problem. 
 
  

Figur 34, Tåla kollisioner med hjulet, koncept 4 
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5.2.3 God passning mellan skärm och ”wokpanna” 
Det tredje kravet var att glappet mellan skärmen och wokpannan (ljuddämparens 
värmeskydd) bör vara konstant. I detta avsnitt presenteras de fyra koncept som togs fram 
för att möta detta krav medan fortfarande uppfylla kravet på en inställningsbar höjd. 
 
Koncept 1 

 
Som visas på bilden ovan så ställs höjden på denna uppdelning in genom att höja och sänka 
skärmens övre del. Inställningen av höjden sker ovanför wokpannans knäck där vinklen går 
från cirka 0 grader till 20 gentemot ett vertikalt plan. Detta innebär att passningen mot 
wokpannan kan hållas konstant när skärmens övre del höjs och sänks.  
 
På grund av att skärmen rör sig på ett lutande plan så måste antingen den övre delens längd 
minskas när den placeras längre upp i höjdled eller så kommer den övre delen röra sig 
närmare lastbilens hytt.    
 
Analys 
Denna lösning ger en mycket bra passning mot wokpannan. Den skapar dock problem vid 
utformningen av skärmens övre del.  
Eftersom skärmens höjd skall kunna ställas in inom ett spann av 160mm så kommer en 
avsevärd ojämnhet i skärmens yta att finnas.  
  

Figur 35, God passning mellan skärm och wokpanna, koncept 1 
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 Koncept 2 

 
Denna uppdelning består likt den tidigare av en tredelad skärm med en rörlig övre del. 
Med denna uppdelning sker inställningen vertikalt.  
 
Detta innebär att den övre ytans längd förblir oförändrad när skärmens höjd ställs in. Det 
leder även till att passningen mellan wokpannan och skärmen förändras när höjden ställs in. 
På den mittersta delen av bilden ovan har skärmen placerats lägre än sitt ursprungsläge. 
Detta har lett till att avståndet mellan skärmen och wokpannan varierar. Avståndet mellan 
skärmen och wokpannans översta del är mycket större än avståndet mellan skärmen och 
wokpannans undre del. Denna undermåliga passning passar inte in i Scanias image som ett 
kvalitets märke.  
 
Ett sätt att ta sig runt detta problem är att skapa en ny version av wokpannan som har en 
rak kant gentemot skärmen. Om denna typ av wokpanna används bör utformningen av 
skärmen förändras så att har en vertikal kant gentemot wokpannan. 
 
Analys 
Att skapa en ny version av wokpanna är ett ganska stort projekt. Varje ny version av en 
komponent ger extra kostnader vid montering och tillverkning. Under diskussioner med 
stylingavdelningen var de dock villiga att föra vidare diskussioner om detta alternativ. 
 
  

Figur 36, God passning mellan skärm och wokpanna, koncept 2 
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Koncept 3   

 
I detta koncept så rör sig hela skärmen som en enhet. Den kan vara uppdelad i flera 
stycken men de rör sig i sådana fall tillsammans när höjden ställs in. Detta koncept har 
samma problem som den tidigare lösningen när det gäller passning mot wokpannan. 
Därför rekommenderas det att wokpannans kant bör vara vertikal.   
 
Eftersom även den undre delen av skärmen rör sig så uppstår ytterligare ett 
passningsproblem. När skärmens höjd ställs in så kommer skärmens undre kant inte längre 
linjera med wokpannans.  
 
Avståndet mellan dessa kanter kan minimeras genom att med hjälp av insatser i 
formgjutningsverktyget se till att det finns flera olika längder på skärmen. För lastbilar med 
lågt placerade skärmar så används en insats i verktyget för att tillverka en skärm med 
kortare vertikala sidostycken. 
 
Analys 
Eftersom skärmens delar inte rör sig i förhållande till varandra så behöver det inte finnas 
några rännor i skärmens yta. Det är även möjligt att tillverka skärmen i ett stycke.  
 
Efter diskussioner med inköpare på Scania har det visat sig att användningen av insatser i 
verktygen påverkar verktygets kostnad drastiskt (Sjögren Agne, 2013 ). En stor del av 
verktyget måste bytas ut för att kunna tillverka en annan höjd på skärmen. 
 
Detta skulle även innebära att skärmarna skulle bli tvungna att separeras vid 
monteringslinan för att undvika misstag. Detta skulle ta upp mycket extra plats vid 
monteringen. 
 
Stylingavdelningen hade åsikten att påbyggaren skulle kunna ha ansvar för att kapa av 
skärmen så att den linjerar med wokpannan. Dock så påpekade Patrick Ytterstene att 
endast en del av påbyggarna skulle vara villiga att utföra en sådan anpassning. 
 
 
  

Figur 37, God passning mellan skärm och wokpanna, koncept 3 
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Koncept 4  

 
Detta koncept bygger på att skärmen delas upp i minst fem delar. En överdel, två 
underdelar och två rörliga lister. 
 
Konceptet togs fram för att försöka behålla en god passning mot den nuvarande 
wokpannan trots en vertikal anpassning av höjden.  
 
De undre skärmdelarna är fasta vilket medför att skärmens och wokpannans undre kant 
alltid linjerar. Den övre skärmen är rörlig i z-led. Eftersom den anpassas helt vertikalt kan 
den vara tillverkad i ett stycke. De två listerna som finns i denna lösning är fästa i skenor. 
Den ena skenan sitter i den undre skärmdelen och har en lutning på 20 grader. Den andra 
skenan är horisontell och är en del av den övre skärmdelen. 
 
På den högra delen av bilden ovan kan ni se när den övre delen av skärmen är placerad i 
sin lägsta position och sedan sin högsta. När den är placerad i sin lägsta position så ligger 
listen (grönmarkerad) längst ned i den undre skärmdelens list medan den ligger längst till 
vänster i den övre skärmens.  
 
När den övre skärmdelen förflyttas uppåt så gör även listen det. Eftersom skåran som listen 
följer längs den undre skärmdelen har 20graders lutning så innebär det att när listen rör sig 
uppåt så rör den sig även inåt skärmens mitt.  
 
Eftersom listen följer denna 20gradiga lutning efter skärmens knäck så kommer passningen 
mellan wokpannan och skärmen att vara konstant på samma sätt som uppdelnings koncept 
1. 
 
Analys  
Med detta koncept så bildas det två stycken rännor. Det finns inte någon position där 
skärmen är helt slät. I sin lägsta position finns en ränna mellan listen och skärmens ovansida 
och i sin lägsta position finns en stor ränna mellan listen och skärmens undre del.   
 
Om hjulet slår i skärmens nedvikna kant så är risken stor att den kommer att träffa en av 
listerna. Det kommer antagligen vara problematiskt att få listens infästning att vara så stark 
att den inte slits loss av hjulet. Eftersom skärmen är laglig att köras utan listen så kommer 
antagligen lastbilar fortsätta köras med trasiga skärmar vilket kommer att ge ett sämre 
intryck än om passningen mot wokpannan vore mindre bra.  
  

Figur 38, God passning mellan skärm och wokpanna, koncept 1 
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5.2.4 Morphology diagram 
 
Här nedan ser ni morphology diagrammet som användes för att kombinera samman de 
olika funktions koncepten till kompletta skärmkoncept.  
 

 
Figur 39, Morphology diagram för skärm över andra framaxeln. 
 
Ett stort antal kombinationer av de olika koncepten undersöktes. Det bestämdes att endast 
4st skärmkoncept skulle gå vidare till utvärderingssteget. Detta för att reducera tiden som 
detta steg skulle kräva. 
 
Vid kombineringen så syntes ett mönster med många kombinationer som hade liknande 
styrkor och svagheter. Dessa kombinationer utvärderades mot varandra och det starkaste 
konceptet valdes ut för att gå vidare. Processen gick till på detta sätt för att få väldigt olika 
koncept vidare till nästa steg.  
 
Denna process ledde till att vissa funktionskoncept inte ingick i något av skärmkoncepten 
och därigenom valdes de helt bort. Om ni läser analysen av varje funktionskoncept så 
kommer ni få en uppfattning om varför de koncepten inte gick vidare. 
 
De kombinationer som togs vidare till nästa steg kan ni se representerade med symboler i 
figuren ovan och presenterade tillsammans med sin symbol i figuren nedan. 

 
Figur 40, Skärmkoncept för andra framaxeln. 

g p y g
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5.3 Utvärdering 
Projektets tredje steg gick ut på att utvärdera koncepten skapade i idégenereringssteget och 
välja ut en för vidareutveckling. Resultatet från detta steg presenteras i detta avsnittet.  

5.3.1 Viktning av mål 
Vid utvärderingen användes den viktade målmetoden. Det första som utfördes var att välja 
ut de mål som skärmkoncepten kunde utvärderas emot. Dessa mål kom ifrån målträdet 
som skapades i projektets första steg. Som ni kan se i tabellen nedan så togs både de mer 
generella målen och deras delmål med vid viktningen.  
 
Detta för att underlätta vid bestämningen av faktorernas vikter. Till en början jämfördes de 
generella målen mot varandra och blev tilldelade vikter mellan ett och fem. Sedan 
fördelades dessa vikter ut på de generella målens delmål.  
 

 Vikt  Vikt  Vikt 

Hållfasthet 5 

Extrema händelser 1 Hjulet slår i skärmen 1 

Normal drift 4 
Vibrationer 1,5 

Partikelbeständighet 2,5 

Pris 5 

Tillverkningskost 3 
Materialkost 1 
Verktygskost 0,5 

Driftskost 1,5 

Monteringskost 2 

Förmonteringstid 0,2 
Monteringstid 0,6 
Lyftverktyg 0,2 

Antal versioner 1 

Prestige  

 

2,5 

Passning mot omgivande 
artiklar 0,5 

 Styling potential 1 

 Avger ljud 1 

Underlätta 
höjdanpassning  

 

2 

Tid att anpassa skärmen 0,5 

 
Anpassningsmöjligheter. 

Stegstorlek 
1,5 

Service/reparation  
 

1,5 

Kostnad och 
tillgänglighet för 

reservdelar 
1 

 Tid för reparation 0,5 

Risk för VOR    2 
Finns risk för VOR när 

skärmen går sönder. 
2 

Tabell 10, Viktning av mål. 

5.3.2 Poängsättning av koncept 
Hur väl koncepten uppfyllde delmålen undersöktes under denna del av utvärderingen. 
Målen gicks igenom en efter en och koncepten blev tilldelade en poäng mellan ett och 
fem utefter hur väl de uppfyllde målet. 
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I detta avsnitt konceptens poängsättning och dess motivering att presenteras. 
Informationen är uppdelad i en tabell per koncept. Den vänstra kolumnen visar målet, den 
högra poängsättningen och den mittersta poängsättningens motivering. 

Skärmkoncept 1 

 
Figur 41, Stänkskärmskoncept 1 
 

Mål Motivering Poäng 

Hjulet slår i 
skärmen 

Denna lösning använder ett flexibelt stag så att skärmen kan förflytta sig under 
kollision med hjulet. Staget måste dock vara så styvt att skärmen inte rör sig 
nämnvärt under normal drift. Detta innebär att det kommer att krävas en relativt 
stor kraft för att få skärmen att röra sig vid en kollision. Vid dessa krafter finns en 
risk för att den inre fästanordningen mellan skärmens övre och undre delar går 
sönder. Piggen som är en del av den övre delen kan skjuvas av och skiljeväggarna 
mellan de olika inställningshålen kan brytas sönder. 
 

1 

Vibrationer 

Sammankopplingen mellan skärmens övre delar är känslig för vibrationer. Detta 
beror på att plastens toleranser leder till att det kommer finnas ett litet glapp 
mellan de olika delarna. När skärmen påverkas av vibrationer kommer de olika 
delar att slå emot varandra upprepade gånger. Detta leder till stort slitage. 
 

2 

Partikel-
beständighet 

Insidan av skärmen är inte slät. Eftersom skärmens undre delar befinner sig 
innanför dess övre bildas det en hylla på skärmens insida. Här kommer snö och 
andra partiklar att samlas och tynga ner skärmen. 

1 

Materialkost 

Detta koncept har tre ställen där skärmens delar överlappar. På dessa ställen måste 
dubbelt så mycket plast användas vilket leder till en högre materialkostnad, 
 
Det finns behövs även ett stort antal gängor i detta konceptet. För att dessa 
gängor skall vara tillräckligt hållbara krävs det att de är tillverkade i metall. Detta 
försvårar i sin tur tillverkningen. 

2 

Verktygskost 

Eftersom skärmen är uppdelad i fyra mindre delar istället för en stor kommer 
verktygskostnaden att vara lite större än för de koncept som har färre delar. 
 
Sidostyckena i detta koncept har hål som är riktade åt två olika håll. Detta 
komplicerar verktygets utformning något. Rörliga delar kommer att behövas 
antagligen styrda utav snedpinnar som ser till att de fyrkantiga hål som befinner 
sig på skärmens bakre del tillverkas korrekt. 
 

2 
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Driftskost 
Driftskostnaden kommer även den att öka eftersom fler formgjutningsmaskiner 
med mindre låskrafter kostar mer att driva en stor maskin. se Tabell 4. 
 

1 

Förmonter-
ingstid 

Förmonteringstiden för detta koncept är den längsta av koncepten eftersom det är 
tre st förinställningar som måste utföras och låsas med bultar.  
 

2 

Monterings-
tid 

På alla koncept så förmonteras skärmen och allt lyfts på samtidigt. 
Monteringstiden på Line är låg eftersom den bara lyftes på, positioneras i Y-led 
och fästs. 
 

3 

Lyftverktyg 
På grund av de många överlappande ytorna och metallen i detta koncept 
kommer det vara något tyngre än de andra. 

2 

Antal 
versioner 

Det finns endast en version av skärmen. 3 

Passning mot 
omgivande 

artiklar 

Passningen mellan skärmen och den nuvarande wokpannan är bra. Ett konstant 
glapp mellan komponenterna bibehålls även efter att påbyggaren har anpassat 
skärmens höjd.  

5 

Styling 
potential 

När skärmen befinner i sitt högsta och ursprungliga läge så finns en ca 165mm 
hög ränna mellan den övre skärmdelen och de undre. I denna ränna kan 
betraktaren se de anpassningshål som finns i de undre delarna. Skärmen borde se 
ut som bäst i sin ursprungliga position.  
 

1 

Avger ljud 
Det finns en risk att kopplingen mellan skärmens övre delar kommer att nötas 
upp och börja rassla under normal drift. 
 

1 

Tid att anpassa 
skärmen 

Påbyggaren kan välja mellan att förmontera skärmen och montera den på samma 
sätt som vid produktion. Eller så kan de fästa de båda undre skärmdelarna på 
stagen först och sedan den övre delen. Den övre delen kan då ta sig under en 
nedstickande påbyggnad.     
 
Bulten på skärmens ovansida är inte åtkomlig då de övre skärmdelarna sitter på 
plats. Detta betyder att de övre skärmdelarna måste tas av lastbilen, anpassas till 
sin rätta längd och sedan monteras i rätt position. 
  

3 

Anpassnings-
möjligheter. 
Stegstorlek 

Stegstorleken på detta koncept påverkar hållfastheten drastiskt. En ökning i 
antalet anpassningsteg innebär antingen en storleksminskning av de övre 
skärmdelarnas piggar, eller en minskning av materialet mellan de hål som finns i 
de undre skärmdelarna.  
På grund av detta måste stegstorleken hållas relativt stor.    
 

1 

Kostnad och 
tillgänglighet 
för reservdelar 

Med detta koncept kommer oftast en del av skärmen behöva bytas ut. Detta 
betyder att reservdelen endast är en tredjedel av en skärm och är därför relativt 
enkel att frakta. Om kunden har en extra skärm så kan den delas upp i delar och 
de som inte används kan behållas som reservdelarom en annan skärm går sönder. 
 

4 

Tid för 
reparation 

När skärmen skall repareras måste ofta hela skärmen monteras av och isär. Sedan 
monteras samman igen med den nya delen. Detta tar tid på grund av de många 
stegen som måste utföras. 
 

2 

 Risk för 
VOR när 
skärmen går 
sönder. 

Skärmen kommer med största sannolikhet gå sönder i sitt inre fäste. Den 
kommer då att hänga kvar på lastbilen tack vare bulten fäst i dess främre del men 
kommer inte längre vara laglig och den kommer att rassla mycket. Risken för 
VOR är låg. 

3 
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Tabell 11, Poängsättning av stänkskärmskoncept 1

Skärmkoncept 2 

 
Figur 42, Stänkskärmskoncept 1 
 

Mål Motivering Poäng 

Hjulet slår i 
skärmen 

Detta koncept är fäst med ett rörligt stag. När hjulet slår i skärmen kommer 
den att utsättas för en stor kraft. Detta koncept kan ta upp relativt stora 
krafter. Så risken för att något går sönder är inte stor.  
Den svagaste punkten i konceptet är antagligen skärmens fästen som är låsta 
med en bult. För att de skall gå sönder måste antingen bulten skjuvas av eller 
materialet mellan hålen slitas upp. 
 

4 

Vibrationer 
Det bör inte finnas någon risk för utmattning av komponenter under normal 
drift.  
 

5  

Partikel-
beständighet 

Partikelbeständigheten är god eftersom skärmen har en helt slät insida. 
Bortsett ifrån den stänkreducerande mattan. 
 

5 

Materialkost 

Skärmstaget kommer att kosta en hel del att tillverka på grund av att det 
måste specialtillverkas för att få rätt egenskaper. 
Eftersom skärmen är uppbyggd i ett stycke finns det inget överlappande 
material.  
 
Det behövs en metallgänga i fästet vilket betyder att en metallkomponent 
måste monteras. 

3 

Verktygskost Den största delen av skärmen kan tillverkas i ett stycke vilket kommer att 
leda till en ganska hög verktygskostnad 

3 

Driftskost 

Den kommer att ha en låg driftskostnad eftersom en stor maskin med högt 
låstryck kan användas.  
 
Fästet är däremot uppdelad i tre st delar. Detta påverkar antalet verktyg som 
behövs för att tillverka skärmen.  

4 

Förmonter-
ingstid 

Just nu sitter det två fästen på vardera sida. Detta innebär att fyra stycken 
fästen måste monteras på samma höjd med en bult. Det är möjligt att 
vidareutveckla detta koncept så att endast en bult kommer att behövas per 
sida. 
 

2 

Monterings-
tid 

Hela skärmen lyfts på samtidigt. Sedan ställs den in i y-led och spänns fast. 
 

3 
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Lyftverktyg 
Hela skärmen måste lyftas på samtidigt. Den väger lite mindre än de andra 
koncepten. 
 

3 

Antal 
versioner 

Det fanns funderingar på att med hjälp av insatser i formsprutningsverktyget 
skapa flera versioner av skärmen med olika höjder. Det anses dock som en för 
stor kostnad till en för liten vinst. Därför kommer endast en version 
tillverkas.  
 

3 

Passning mot 
omgivande 

artiklar 

Detta konceptets passning mot den nuvarande wokpannan kan bli 
problematiskt. När skärmen sänks kommer glappet att bli av varierande 
storlek.  
 
Om en ny version av wokpannan skulle tillverkas med en rak kant så skulle 
passningen inte längre vara ett problem. När stänkskärmen sänks så kommer 
inte skärmens undre del att linjera med wokpannan längre. 
 

2 

Styling 
potential 

Den yttre delen av skärmen är slät och kan formges till att ha samma 
formspråk som den främre skärmen.   
 

5 

Avger ljud 
Det finns en mycket liten risk för att oönskat ljud kommer att komma ifrån 
skärmen.  
 

5 

Tid att anpassa 
skärmen 

Då höjden på denna skärm skall anpassas så måste fyra bultar monteras av och 
sedan på igen när skärmhöjden ställts in. Om skärmen monteras av lastbilen 
kan inställningen utföras utav en person. Den kan även utföras på lastbilen 
men då behövs två personer, en som håller skärmen på sin rätta position 
medan den andra fäster bultarna.   
 
För att hjälpa montören att montera fästena på samma höjd så kommer hålen 
att vara numrerade. 
 

3 

Anpassnings-
möjligheter. 
Stegstorlek 

Eftersom bulten är tillverkad i metall kan den ha en relativt liten diameter 
och ändå klara av krafterna som påverkar skärmen. Denna låga diameter 
medför att fler anpassningssteg kan tillverkas. 
 

4 

Kostnad och 
tillgänglighet 
för reservdelar 

Om skärmen går sönder så behöver hela skärmen bytas ut. En hel skärm 
kommer att kosta ganska mycket att köpa och frakta till kunden. 
 

2 

Tid för 
reparation 

Skärmen är lätt att montera av. Den nya skärmen ställs in som vanligt och 
lyfts på. 
 

3 

 Risk för 
VOR när 
skärmen går 
sönder. 

När skärmen skadas så kommer antagligen endast få en spricka i sig. Lastbilen 
kan då fortsätta köra och byta ut skärmen när den kommer till en verkstad. 
Det finns även en risk att bulten som håller fast ett av fästena sliter upp 
materialet mellan två av hålen. Om båda fästena på den ena sidan slits upp så 
kommer skärmen fortfarande sitta fast på lastbilen men skärmen kommer att 
sitta löst och skramla avsevärt.  

4 

Tabell 12, Poängsättning av stänkskärmskoncept 2 
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Skärmkoncept 3 

 
Figur 43, Stänkskärmskoncept 3 
 

Mål Motivering Poäng 

Hjulet slår i 
skärmen 

När hjulet slår i skärmen i detta koncept så sträcks gummistropparna som håller 
skärmen på plats ut och skärmens övre del lyfts utan något stort motstånd.  
 
Krafterna på skärmen är avsevärt mycket mindre än på de andra koncepten och 
detta leder till en mycket mindre risk för skador.  
Det finns dock en risk att en av gummistropparna går sönder. Speciellt vid extrema 
temperaturer. 
 

5 

Vibrationer 

De vibrationer som uppstår under normal drift borde inte påverka skärmen.  
 
Om gummistropparna inte håller fast den övre delen av skärmen tillräckligt hårt så 
finns det en liten risk för rörelse mellan delarna som leder till ljud och slitage. 
 

2 

Partikel-
beständighet 

Det finns en risk att snö samlas i den bakre kopplingen mellan skärmdelarna. Detta 
skulle kunna leda till att skärmens övre del pressas uppåt. 
 

2 

Materialkost 

Skärmens övre del och undre delar överlappar.  
 
Samma typ av fäste används som för det tidigare konceptet. En metallkomponent 
behövs för att gänga fast bulten som låser fästets position.  
 

4 

Verktygskost 

Skärmen är uppdelad i tre delar som kan leda till en något högre verktygskostnad.  
 
Gummistropparnas fästen kan kräva rörliga delar i verktyget. 
 

2 

Driftskost Driftskostnaden är relativt hög eftersom det behövs flera mindre maskiner. 
 

2 

Förmonter-
ingstid 

Det sitter två fästen på vardera sida. Detta innebär att fyra stycken fästen måste 
monteras på samma höjd med en bult vardera. 
Även gummistropparna och den övre ytan måste monteras. 
 
 

2 



 67 

Monterings-
tid 

När detta koncept förmonterats så är det fortfarande inte helt solidt. Kopplingarna 
mellan de undre skärmdelarna och den övre delen fungerar mer som gångjärn.  
 
Tack vare att skärmdelarna överlappar varandra så kan de undre skärmdelarna inte 
vikas innåt.  
 
Detta innebär att montören behöver lyfta skärmen med en hand på varje undre del 
så att de inte rör sig i förhållande till varandra.    
När skärmen lyfts på stagen så ställs den in i y-led och fästs. 
 

2 

Lyftverktyg Skärmen kan lyftas på  i ett eller flera steg. 
 

3 

Antal 
versioner 

Det finns endast en version av denna  3 

Passning mot 
omgivande 

artiklar 

När skärmen sänks från sin ursprungliga position kommer glappet mellan skärmen 
och wokpannan att bli av varierande storlek och deras undre ytor kommer ej att 
linjera längre. 

2 

Styling 
potential 

Skärmen har en jämn yttre yta. De delningslinjer som bildas mellan den övre delen 
och de undre kan placeras på samma sätt som delningslinjerna för de främre 
skärmarna.  
 

5 

Avger ljud 
Det finns risk för ljud om gummikopplingarna är för lösa eller att en av dem gått 
sönder. 
 

2 

Tid att anpassa 
skärmen 

Detta skärmkonceptets höjd ställs in på samma sätt som det tidigare konceptet. 
 
Då höjden skall anpassas så måste fyra bultar monteras av och sedan på igen när 
skärmhöjden ställts in. Om skärmen monteras av lastbilen kan inställningen utföras 
utav en person. Den kan även utföras på lastbilen men då behövs två personer, en 
som håller skärmen på sin rätta position medan den andra fäster bultarna.   
 
För att hjälpa montören att montera fästena på samma höjd så kommer hålen att 
vara numrerade. 

3 

Anpassnings-
möjligheter. 
Stegstorlek 

Bulten är tillverkad i metall och har en relativt liten diameter. Detta medför att 
konceptet kan tillverkas med många anpassningssteg.  

4 

Kostnad och 
tillgänglighet 
för reservdelar 

Den del av skärmen som har risk att gå sönder är gummikopplingarna. Det är 
väldigt enkelt att hålla ett lager med dessa eftersom de inte tar mycket plats. De 
borde även vara enkla att få frakta till kunden. 

5 

Tid för 
reparation 

Skärmen kan monteras av som vanligt. Om endast toppytan skadats kan den bytas 
utan att montera av de andra delarna. Om en gummistropp gått sönder kan en ny 
monteras medan skärmen sitter på plats.  

5 

 Risk för 
VOR när 
skärmen går 
sönder. 

Om en del av skärmen går sönder är det antagligen en eller båda  gummistropparna 
på ena sidan av skärmen. Skärmen bör sedan dras tillbaka till sin ursprungliga 
position av de kvarvarande gummistropparna. Skärmen kommer att sitta löst och 
skramla. Men den kommer att sitta kvar till dess att lastbilen kommer till en 
verkstad och gummistropparna kan bytas ut.    

3 

Tabell 13, Poängsättning av stänkskärmskoncept 3 
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Skärmkoncept 4 

 
Figur 44, Stänkskärmskoncept 4 
 

Mål Motivering Poäng 

Hjulet slår i 
skärmen 

Den vanligaste kollisionerna mellan hjulet och skärmen är när hjulet träffar 
den nedvikta kanten på skärmens yttre sida. Om detta händer på detta 
koncept så träffar hjulet den löst monterade listen.  
Risken är då väldigt stor att den slits av resten av skärmen. 
 

1 

Vibrationer 

Kopplingarna mellan den övre skärmdelen och de undre kräver en bra 
passform. Detta gäller även listen och de skåror som den följer. Denna 
passform riskerar att nötas upp av de normalt förekommande vibrationerna. 
Detta kan leda till ökat slitage och ljud. 
 

1 

Partikel-
beständighet 

Den övre komponenten befinner sig på insidan. Detta minskar risken att snö 
och andra partiklar skall fastnar på skärmens insida och tynger ned den.   
 

4 

Materialkost 

Denna skärmen är uppdelad i har två överlappande ytor där ett stort antal 
gängade hål behövs, vilket innebär en stor andel metallinlägg i plasten.   
 
De två extra listerna ökar andelen plast som detta koncept behöver. 
 

2 

Verktygskost 

Tre relativt stora verktyg kommer att behövas för att tillverka konceptets 
huvudkomponenter.  
 
Alla verktygen kommer att behöva rörliga delar för att skapa 
kopplingsgeometrin. Listen behöver även ett relativt stort verktyg.  
 

2 

Driftskost 
Det stora antalet verktyg kommer att leda till en ganska stor driftskostnad. 
 

2 

Förmonter-
ingstid 

Förmonteringen kommer att försvåras av detta koncepts lister. Kopplingarna 
mellan de undre skärmdelarna och den övre kräver fästning med bult. 
 

1 

Monterings-tid 
Skärmen kommer vara helt solid efter förmontering. Montören behöver 
endast lyfta på skärmen i ett stycke och fästa den. 
 

3 

Lyftverktyg 
Alla skärmar kommer att lyftas samtidigt.   
 

3 

Antal versioner Det finns bara en version av denna skärm.  
 

3 
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Passning mot 
omgivande 

artiklar 

Passningen mellan skärmen och wokpannan är god och kommer ej att 
påverkas av att skärmen höjs eller sänks. 

5 

Styling 
potential 

Det finns två stycken rännor i detta konceptet. När skärmen är placerad i sin 
lägsta position syns en ränna påden övre skärmdelen och i sitt högsta läge syns 
en bred ränna mellan listen och de undre skärmdelarna.  
 

2 

Avger ljud 
Det finns risk för att skärmen börjar rassla när passningen mellan de olika 
komponenterna försämras. 
 

1 

Tid att anpassa 
skärmen 

Om skärmen monteras av lastbilen kan inställningen utföras utav en person. 
Den kan även utföras på lastbilen men då krävs två personer, en som håller 
skärmen på sin rätta position medan den andra fäster bultarna.   
 

3 

Anpassnings-
möjligheter. 
Stegstorlek 

Desto större stegstorleken är desto fler gängade hål behövs vilket ökar 
tillverkningskostnaden.  

2 

Kostnad och 
tillgänglighet 
för reservdelar 

Om listen slits av så finns det en stor risk att skåran i antingen en av de undre 
eller den övre skärmdelen skadats. Detta betyder att det oftast är minst två  
komponenter behöver bytas ut.  Tack vare att skärmen är utformad 
symmetrisk så kan en främre list på den vänstra sidan passa på den bakre 
positionen på höger sida. Om en skärm går sönder och byts ut kan de hela 
komponenterna användas som framtida reservdelar. 
 

3 

Tid för 
reparation 

Om en komponent skall bytas ut måste skärmen plockas isär helt och sättas 
ihop igen med den nya komponenten. 
 

2 

 Risk för VOR 
när skärmen går 
sönder. 

Den vanligast förekommande skadan kommer antagligen vara att listen slits 
loss. Eftersom lastbilen fortfarande uppfyller lagkraven finns det en risk att 
lastbilen kommer köras långa sträckor utan att denna del byts ut. 
 
Om kopplingen mellan en av de undre skärmarna och den övre skärmdelen 
går sönder så kommer skärmen att hållas på plats av den andra hela 
kopplingen. Detta kommer dock inte hålla länge utan lastbilen behöver snabbt 
ta sig till en verkstad. 

3 

Tabell 14, Poängsättning av stänkskärmskoncept 4 
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5.3.3 Sammanställning 
Poängsättningen av koncepten och målens viktningen sammanställdes i det viktade mål 
diagram ni kan se nedan. Detta diagram underlättar konceptens utvärdering jämte 
varandra. 
 
 

Vikt 

Koncept 1  Koncept 2  Koncept 3  Koncept 4  

Poäng 
Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng 

Hjulet slår i skärmen 1 1 1 4 4 5 5 1 1 
Vibrationer 1,5 2 3 5 7,5 2 3 1 1,5 

Partikel-
beständighet 2,5 1 2,5 5 12,5 2 5 4 10 
Materialkost 1 2 2 3 3 4 4 2 2 
Verktygskost 0,5 2 1 3 1,5 2 1 2 1 

Driftskost 1,5 1 1,5 4 6 2 3 2 3 
Förmonteringstid 0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4 1 0,2 

Monteringstid 0,6 3 1,8 3 1,8 2 1,2 3 1,8 
Lyftverktyg 0,2 2 0,4 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Antal versioner 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
Passning mot 

omgivande artiklar 0,5 5 2,5 2 1 2 1 5 2,5 
Styling potential 1 1 1 5 5 5 5 2 2 

Avger ljud 1 1 1 5 5 2 2 1 1 
Tid att anpassa 

skärmen 0,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 
Anpassningsmöjli-
gheter, Stegstorlek 1,5 1 1,5 4 6 4 6 2 3 

Kostnad och 
tillgänglighet för 

reservdelar 
1 4 4 2 2 5 5 3 3 

Tid för reparation 0,5 2 1 3 1,5 5 2,5 2 1 
Finns risk för VOR 

när skärmen går 
sönder. 

2 3 6 4 8 4 8 3 6 

Total viktad poäng:  35,1  70,3  57,2  44,1 
Tabell 15, Viktat mål diagram 

Slutsats 
Koncept två och tre är de koncept som har den högsta viktade poängen. För båda dessa 
koncept förflyttas hela skärmen och kräver därför en anpassad wokpanna för att kunna 
behålla en god passning när skärmen ställs in. Detta är en stor nackdel gentemot de andra 
koncepten. Men som tabellen visar så har de andra koncepten fått en låg poäng på flera 
andra tungt viktade områden. Dessa låga poäng är en konsekvens av att vilja anpassa 
skärmen efter dagens wokpanna. 
 
Detta leder till slutsatsen att om skärmen skall vara anpassningsbar i höjdled så är det inte 
värt att utforma skärmen så att den passar wokpanna som den ser ut idag.   
 
Koncept två och tre är mycket lika varandra. Den enda skillnaden är att det tredje 
konceptet har en gummikopplad toppyta medan koncept 2 använder ett rörligt stag. Detta 
leder till att koncept 3 har en något mindre risk att gå sönder när hjulet slår i den. Detta 
tack vare dess gummikopplade toppyta som möjliggör att toppytan kan röra sig uppåt med 
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hjulet. Denna funktion leder dock även till att skärmen är känslig som partiklar som snö. 
Eftersom toppytan måste ligga ovanför de undre ytorna så att den kan förflyttas uppåt 
bildas en ojämnhet på skärmens insida. En kant där snö kan samlas och pressa upp den 
bakre delen av skärmen. Skärmens rörliga toppytan leder även till en ökad risk för att 
vibrationer sliter ur skärmen.  
 
Eftersom hjulet ytterst sällan kommer att slå i skärmen. Medan vibrationer och beroende 
på marknaden, partiklar förekommer under normal drift så bör skärmen inte använda sig av 
en rörlig toppyta.  
 
Slutsatsen av detta blev alltså att koncept 2 som består av en solidt monterad skärm utan 
rörliga delar fästs med ett inställbart fäste på ett flexibelt skärmstag. 
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5.4 Vidareutveckling  
Detta kapitel kommer att presentera hur skärmkonceptet vidare utvecklades.  Vid 
vidareutvecklingen delades skärmen upp i sina separata artiklar. 
 

1. Skärm 
2. Stag 
3. Fästen 

 
Sedan undersöktes artiklarna var för sig och utvecklades för att ge den största möjliga värde 
till kunden för minsta möjliga pris.  Under undersökningen användes följande checklista 
med frågor hämtad ifrån Value engineering metoden  som Nigel Cross beskrivit (2008).  
 

 Eliminera 
kan några funktioner eller komponenter tas bort? 

 Reducera 
kan antalet komponenter reduceras?   

 Förenkla 
Finns det ett enklare alternativ? 

 Modifiera  
finns det ett billigare material? Kan tillverkningen förbättras? 

 Standardisera 
kan samma komponenter användas på flera ställen? Kan befintliga artiklar 
användas? 
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5.4.1 Skärm 
För skärmen fokuserades vidareutvecklingen på att försöka tillverka den till ett så lågt pris 
som möjligt. Därför fokuserades arbetet kring rubrikerna modifiera och standardisera ifrån 
checklistan på föregående sida. 

Material 
För skärmen så har valet begränsats mig till två stycken material. Det första är PP med 10% 
mineral inblandat. Denna blandning används i dagsläget på Scanias skärmar för de bakre 
axlarna. Dess beteckning är Hifax EKC 287P. 
 
Den andra är en blandning av PC och PBT som används i de främre stänkskärmarna. 
Beteckningen för denna plast är Xenoy™ Resin CL100. 
 
Båda dessa material är UV resistenta och har fungerat väl i drift. I tabellen nedan kan ni läsa 
om några av materialens egenskaper. En del av datan kommer ifrån deras försäljareras 
hemsidor.  (Datablad Xenoy™ Resin CL100, hämtad 2013) (Datablad Hifax EKC 287P, 
hämtad 2013) 
 
Mer information om materialen hittar ni om ni följer länkarna i referenskapitlett. 
 

 
  

Materialbeteckning Hifax  
EKC 287P 

XENOY™  
Resin CL100 

Beskrivning av applikation Extra stöttåliga exteriöra 
komponenter 

Målade och omålade 
exteriöra paneler. 
  

Fillers (%) och stabilisatorer Mineral  
10 ± 2  
UV stabiliserad  

Väldigt  UV 
stabiliserad 
modifierad stöttålighet 

Material märkning på komponenten >PP+EPDM-MD10<  >PC+PBT<  
 

Beteckning Enhet  
Densitet g/cm3  0,98 ± 0,02  1.20 ± 0.03  
E modul (+23°C)  MPa  1200 ± 100  

 
2100 ± 200  
 

E modul (+60°C)  MPa  600 ± 100  
 

1500 ± 200  
 

Spänningsgräns MPa  15 ± 3 60 ± 10  
 

Elasticitetsgräns %  10 ± 2  ≥ 5  
 

Charpy kollisions test (+23ºC) 
ISO 179-1 

kJ/m²  ≥ 30  
 

55 ± 10  
 

Charpy kollsions test  (-30C)  
ISO 179-1 

kJ/m²  ≥ 25  
 

15 ± 5  
 

Värme deflektions temperatur 
(0.45 MPa)  

ºC  ≥ 95  
 

≥ 105  
 

Pris kr/kg 18 27 
Formsprutningsmaskinens 
Klämtryck 

kg/cm3 250 500 

Tabell 16, Beteckning och beskrivning av potentiella material. 
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Struktur och färg 
Strukturen och färgen som skärmen kommer att få beror på materialvalet.  
För att se till att skärmarna över den andra framaxeln har samma struktur och färg som de 
för den första axeln behöver PC/PBT användas.  
 
PC/PBT är anpassad för att underlätta målningen av dess artiklar. 

Godstjocklek 
Som ni kan läsa i avsnittet 3.32 Materialutvärdering så kan en komponents godstjocklek 
reduceras om materialet byts ut mot ett styvare material. Detta beror på att många 
komponenters dimensionering bestäms av dess böjningsstyvhet. 
 
Formeln för böjnings styvheten kan ni se nedan. Den togs fram genom att kombinera de 
formler som presenterades i avsnittet 3.32 Materialutvärdering.  
 

 = Böjnings styvhet 

 
E = E-modul 
B = Sektionens bredd 
H = Skärmens godstjocklek  
 
Godstjockleken för en skärm tillverkad i PC/PBT räknades ut genom att anta att den 
skulle ha samma böjningsstyvhet som de skärmar som sitter över de bakre axlarna. De är 
tillverkade med 4mm godstjocklek.  
 

 
 

 
 
Formeln ni ser ovan visar att en skärm tillverkad i PC/PBT måste vara minst 3,32 mm 
tjock för att vara lika styv som de bakre skärmarna. Detta avrundades sedan till 3,5 mm. I 
tabellen nedan kan ni se en jämförelse mellan skärmarna där både materialdatan och 
godstjockleken tagits i åtanke. Denna data är endast till för jämförelse mellan  materialen. 

Jämförelse 
Material PP PC/PBT  
Tjocklek mm 4 3,5 
Kollisions styrka (23 grader) J/m 120 192,5 
Kollisions styrka (-30 grader) J/m 100 52,5 
Vikt g/cm2 0,392 0,42 
Pris kr/cm2 7,2 11,3 
Maskin Klämtryck kg/cm3 

250 500 
Tabell 17, Egenskaper beroende på materialval och godstjocklek. 
 
Skärmen tillverkad i PC/PBT är något tyngre och över 30% dyrare än om den vore 
tillverkad i PP.  
 
Den kräver även att formsprutningsverktyget hålls samman av ett dubbelt så högt 
klämtryck. Vilket i sin tur leder till högre driftskostnader. 
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När hjulet slår i skärmen så kommer skärmens form att förändras. Materialet kommer att 
ge vika och röra sig ur hjulets väg. PP har en mycket högre elasticitetsgräns än PC/PBT 
vilket gör att dess form kan förändras till en högre grad utan att plastiseras.  
 

Värme deflektion 
Som ni kan se i Tabell 16 kan PC/PBT värmas upp till 105grader innan ett tryck på 
0,45MPa orsakar en deflektion på skärmens yta. Medan PP plasten endast klarar av  
95grader.  
 
Resultatet från värmetestet som Scania utförde (se avsnitt 2.4 Värmetest) visade att 
temperaturen som påverkade dagens skärm var högre än 95grader 10% av testets totala tid 
men översteg aldrig 105grader. 
 
Detta innebär att risken för deflektioner är mycket mindre för PC/PBT blandningen än 
PP plasten. Värmetestet utfördes dock med dagens skärm som har en bredd på 530mm 
medan bredden på en Scania anpassad lösning bör endast vara ca 450mm. Detta leder till 
att avståndet mellan avgasröret och skärmen ökar med 80mm vilket leder till att en lägre 
temperatur påverkar skärmen.  
 
Värmetestet är även utformat för extrema fall som inte kommer att uppkomma ofta för 
denna typ av skärm. Därför anses det att båda materialen kommer att klara av nästintill alla 
temperaturer som skärmen kan utsättas för. 

Slutsats 
Skärmens materialval beror till stor del av hur det påverkar skärmens tillverkningskostnad. 
Det slutgiltiga materialvalet kan ni därför läsa om i avsnittet Tillverkningskostnader. 
 

Tillverkningsmetod 
Under denna del av resultatet kommer jag att gå igenom de olika tillverkningssätt för 
skärmen som undersökts. Efter en intervju med Agne Sjögren som arbetar med att 
kontrollera underleverantörernas kvalitet och är specialiserad på verktygs utformning så 
rekommenderades det att undersökningarna bör fokuseras på formsprutning. Detta beror 
på att den korta cykeltiden gör denna metod lämplig för artiklar som har en större 
försäljning än 5000 sålda artiklar per år. (Agne Sjögren, 2013) 
 
Det finns ett stort antal olika sätt att formspruta en stänkskärm. För att hitta  det optimala  
sättet för denna typ av skärm så bestämde jag mig för att räkna ut ett uppskattat 
tillverkningspris för skärmen baserat på dess material och tillverkningsmetod. 
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Alternativ 1 – Ett stycke 

 
Figur 45, verktygets utformning för denna skärm 
  
På bilden ovan kan vi se illustrationer som visar ett verktyg som gjuter hela skärmen i ett 
stycke. De visar när verktyget stängs, fylls med plast som kyls av och till sist en bild när 
verktyget öppnas och den färdiga komponenten visas. När skärmen tillverkas på detta sätt 
måste släppvinklar på 7-8 grader förses på skärmens sidor. (Agne Sjögren, 2013) 
 
Verktyget kommer att bli extremt stort. Extremt mycket metal måste avverkas för att få 
fram verktygets form. Detta kommer att leda till en hög verktygskostnad. (Agne Sjögren, 
2013) Detta skärmkonceptet bör vara utformad symmetrisk så att samma verktyg kan 
användas på båda sidor av lastbilen. 

Alternativ 2 – tre delad 

 
Figur 46, Tredelad skärm samt dess olika verktyg 
 
Det andra alternativet är att dela upp skärmen i tre stycken separata delar som sedan 
monteras samman. Detta ger en större flexibilitet då toppytan kan bytas ut mot en längre så 
att större hjul kan användas med skärmen. Det kan även utformas toppytor med olika 
höjder som för de bakre skärmarna. Det ger även kunden möjligheten att montera av 
toppytan om den är i vägen vid påbyggnationen eller om påbyggnaden är så låg att 
skärmen inte behöver en toppyta. 
 
För att tillverka de olika delarna kommer 2 stycken olika verktyg att behövas. De sidoytan 
skall utformas symmetrisk så att samma komponent kan användas för skärmens bakre och 
främre sida. På detta sätt kan antalet verktyg reduceras. Ett separat tillverkas verktyg för 
toppytan. Utformningen av verktygen kan ni se på bilden ovan. Denna verktygsindelning 
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medför att den nedvikta kanten måste ha en släppvinkel på 7-8 grader för skärmens  olika 
delar. På grund av detta så kommer det behövas stora rörliga delar i verktyget om Scanias 
Stylingavdelning anser att det skall finnas en chamfer på stänkskärmens kant. 
 
Verktygen är mycket grundare för detta koncept än det tidigare. Detta innebär att mindre 
metall måste fräsas bort vid verktygstillverkningen. Detta medför att varje verktyg är 
mycket billigare än verktyget för det första alternativet. Men utrymmet för smältan och de 
rörliga delarna i verktyget är dock mer konstant. (Agne Sjögren, 2013) Eftersom skärmen 
är symmetrisk så har den även en nedvikt kant in mot ramen. Detta leder till en högre 
materialkostnad för detta konceptet. Men även en styvare skärm. 
 

Alternativ 3 – Lister och inre ytor 

 
Figur 47, Skärmen uppdelad i separata lister och insidor 
 
Med detta alternativ så delas skämen upp i tre lister och tre insidor som ni kan se på bilden 
ovan. Detta leder till att verktygen blir extremt grunda och därför relativt billiga att 
tillverka eftersom mindre stål behöver fräsas bort. (Agne Sjögren, 2013)  Det leder även till 
att släppvinkeln inte kommer att påverka utformningen på samma sätt då komponenterna 
är så tunna. 
 
För att få ned verktygskostnaden ytterliggare så är insidan av sidoytan utformad så att en list 
kan fästas på båda dess vänstra och högra sida. Detta betyder att den kan användas som 
både bakre och främre sidoyta genom att vrida den 180grader.  
På grund av att detta koncept består av flera komponenter än de andra alternativen 
behöver fler formgjutningsmaskiner användas och driftkostnaden blir därför större per 
artikel.  
 
Detta alternativ har en stor flexibilitet. Flera olika bredder på skärmens inre delar kan 
tillverkas. Detta kan vara önskvärt om skärmlösningen senare skall flyttas till de bakre 
axlarna där en större bredd behövs för att täcka hjulens mönstring eftersom de på dessa 
axlar finns 4st hjul per axel.  
 
Nackdelen med detta koncept är att det tillkommer extra monteringskostnader eftersom 
det finns många delar som skall monteras samman. Det kommer även att finnas 
delningslinjer mellan listerna och de inre ytorna.  
 
Denna delningslinje kommer antagligen inte vara särskilt framträdande om skärmen är 
täckt av en påbyggnad och andra sidomonterade komponenter. Detta är dock inte alltid 
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fallet. På tillexempel betongmixers och mjölkdistributionsbilar som har en cylindrisk 
påbyggnad så syns skärmen tydligt och delningslinjerna vore uppenbara. 

Alternativ 4 
Det fjärde alternativet är uppbyggt på samma sätt som det tidigare alternativ 3. Men den 
använder de verktyg som redan kommer att användas vid tillverkningen av den främre 
skärmen. 
 

Tillverkningskostnader 
Denna del av resultatet presenterar de uträkningar som utfördes för att göra den 
uppskattning om skärmens tillverkningskostnad som sedan låg till grund för 
rekommendationen av skärmens utformning. 
 
Materialkostnad 
Materialkostnaden för skärmarna räknades ut genom att multiplicera volymen med 
materialets densitet och dess kostnad per kilo.  
Materialkostnaden är identisk för alla alternativ utom alternativ 2. Detta beror på att det 
alternativet även kräver en kant på skärmens insida. 

Verktygskostnad 
Kostnaden för ett verktyg påverkas till stor del av djupet på artikeln som skall tillverkas. 
Detta beror på att verktygets hona och hane fräses ut ur solida metallblock. Om artikeln 
har ett stort djup måste mer material avverkas från metallblocken för att tillverka 
verktygen. En annan faktor som påverkar verktygets kostnad är även om rörliga insatser 
måste användas eftersom de ökar komplexiteten på verktyget.  
 
Efter 6år skall kostnaden av Scanias verktyg ha betalat för sig själva. Därför delades 
verktygskostnaden ut över det antal skärmar som jag räknat med skulle kunna säljas under 
denna period.  
Under marknadsundersökningen kom jag fram till att ca 3500skärmpar skulle kunna säljas 
per år. Eftersom alla verktyg är utformade för att kunna användas på båda sidor av lastbilen 
delades verktygskostnaden med 7000 för antalet skärmar per år gånger 6 för antalet år 
innan verktyget skall ha betalats tillbaka. 

Driftskostnad 
Det som avgör hur mycket en formsprutningsmaskin kostar per timme är hur stor kraft 
som den håller formsprutningsverktyget samman. Tabell 4, Specialanpassade 
formsprutningsmaskiners kostnad per time under den andra halvan av 2011. (Matthew H. 
Naitove, 2012,) Ger en uppfattning om hur mycket formsprutningsmaskiner med olika 
klämkrafter kostar per timme. Denna data räknades om till svenska kronor och lades in i 
det punktdiagram ni kan se nedan.  
 



 79 

 
Figur 48, Maskinkostnad per timme beroende av dess klämkraft 
 
En rak linje drogs som en uppskattning om hur maskinens driftskostnad beror av dess 
klämkraft. Denna linje följer formeln: 
 

 m 
 
k = 0,58 
m = 270 
 
Det som avgör hur stor klämkraft som behövs för att tillverka en viss del beror på storleken 
av dess projicerade area i verktygets öppningsriktning samt dess material. Varje material har 
ett värde för hur stor klämkraft som behövs per area enhet.  
 
Maskinkostnaden per timme för en komponent räknades ut genom att först räkna hur stor 
klämkraft som komponenten behövde. Sedan användes den klämkraften i formeln ovan 
sedan avrundades resultatet till närmaste tiotal. 
Maskinkostnaden per timme delades sedan upp på antalet komponenter som maskinen 
tillverkar per timme. 
 
Enligt Arne Sjögren skulle cykeltiden för skärmens komponenter vara ca 90 sekunder. 
Formeln som beskrivs i avsnitt 3.3.3 Materialkylning ger en liknande tid och ansågs därför 
ge en bra uppskattning av skärmens cykeltid. 
 
  

0100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800

0 500 1000 1500 2000 2500 3000



 80 

Sammanställning 

Alter-
nativ 

Mat-
erial 

Materialk
ostnad 

Verktygs-
beteckning 

Nya 
Verktyg 

av denna 
typ 

Verktygs-
kostnad 

 
Verktygs-
kostnad 

Använd-
ningar av 
verktygs-

typ 
Maskin-
kostnad  

Drifts-
kostnad 

 

Total-
kostnad 

 

    kr/artikel   st 
Miljoner kr/ 

st kr/artikel st kr/h 
kr/ 

artikel 
kr/ 

artikel 

1 PP 121 
Hela 
skärmen 1 5,5 131 1 1640 41 293 

1 
PC/ 
PBT 190 

Hela 
skärmen 1 5,5 131 1 2230 53 374 

2 PP 139,1 Toppytan 1 3,5 83 1 1500 38   
      sidoytan 1 3,5 83 2 960 48   
            167     86 391 

2 
PC/ 
PBT 219 Toppytan 1 3,5 83 1 2030 48   

      sidoytan 1 3,5 83 2 1260 60   
            167   270 107 493 

3 PP 121 
sidoytan 
list   2 0,7 33 2 390 20   

      
sidoytan 
insida 1 1,5 36 2 960 48   

      
toppytan 
list 1 0,7 17 1 490 12   

      
toppytan 
insida 1 1,5 36 1 1500 38   

        121     117 360 

3 
PC/ 
PBT 190 

sidoytan 
list   2 0,7 33 2 450 21   

      
sidoytan 
insida 1 1,5 36 2 1260 60   

      
toppytan 
list 1 0,7 17 1 580 14   

      
toppytan 
insida 1 1,5 36 1 2030 48   

            121     142 454 

4 PP 121 
sidoytan 
list   0 0,7 0 2 390 20   

      
sidoytan 
insida 0 1,5 0 2 960 48   

      
toppytan 
list 1 0,7 17 1 490 12   

      
toppytan 
insida 1 1,5 36 1 1500 38   

        52     117 291 

4 
PC/ 
PBT 190 

sidoytan 
list   0 0,7 0 2 450 21   

      
sidoytan 
insida 0 1,5 0 2 1260 60   

      
toppytan 
list 1 0,7 17 1 580 14   

      
toppytan 
insida 1 1,5 36 1 2030 48   

            52     142 385 
Tabell 18, Tillverkningskostnader för de olika alternativet 

Slutsats 
Det billigaste sättet att tillverka skärmen är i ett stycke. Detta tillverkningssätt har dock 
stora begränsningar vid stylingen eftersom den måste ha en släppvinkel på dess sidoytor 
vilket försvårar passningen mot andra komponenter.   
 
På grund av detta bör nog någon av de andra uppdelningarna användas. De ger även 
mycket större anpassningsmöjligheter med olika toppytor. 
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Tillverkningskostnaden går ned drastiskt om listerna och de inre ytorna för den främre 
skärmen kan användas för även för den andra axeln. Om detta är möjligt så borde det 
utföras. 
 
Den andra uppdelningen då skärmens kant och inre yta formsprutas tillsammans har 
fördelen att den har färre delar som skall förmonteras och det finns inte några delningslinjer 
för skärmen. Därför rekommenderar jag att skärmen har detta utförande.   

Materialval 
PC/PBT materialet har ett antal fördelar jämfört med PP materialet. Men dessa fördelar 
vägs upp utav dess högre vikt och pris. Att tillverka skärmarna i PC/PBT ökar skärmens 
kostnad med ca 30%. 
 
Eftersom skärmens kostnad är en mycket viktig faktor så bör de tillverkas av PP plasten 
Hifax EKC 287P.  
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5.4.2 Stagen 
Idégenereringsfasen fokuserade huvudsakligen på skärmen utformning. Stagens utformning 
blev därför inte bestämd under den fasen. I detta avsnitt kan ni läsa om hur skärmstagen 
bör utformas och varför.  
 
Placering 
För att kunna få plats med så mycket som möjligt på lastbilens sidor ligger alla artiklar på 
lastbilens sidor extremt nära varandra. För att skärmen skall kunna placeras nära de 
omgivande artiklarna så måste skärmstaget vara placerat på ett sådant sätt att skärmstagen 
inte går utanför skärmens yttersta mått i x-led. Se bilden nedan  
 

 
Figur 49, skärmstagets position och form 
 
När ljuddämparen flyttas bakom den andra framaxeln måste avgasröret gå mellan skärmen 
och ramen. Denna placering tvingar skärmstagen till att ha en form som svänger ned 
bakom skärmen för att komma under detta avgasrör. 
 
Det är även mycket svårt att hitta en plats där skärmstaget kan monteras mot ramen. Detta 
innebär att skärmstaget bör ha en form som kan anpassas efter vart på ramen den kan fästas. 
För att uppnå detta till ett billigt pris så bör stagen bestå av rör som bokas två gånger. 
 
Montering 
Skärmstagen skall kunna monteras vid Scanias monteringslina. För att undvika att beslut 
tvingas tas skall det endast vara möjligt att montera skärmen på ett sätt. 
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Funktioner 
Stagens huvudsakliga funktion är att hålla skärmen på en korrekt höjd. Det finns även 
några andra funktioner som påverkar konceptets uppfattade värde. 
 
Inte röra sig under normal drift. 
Under normal drift så uppkommer starka vibrationer. Skärmstaget bör vara så styvt att det 
inte rör sig nämnvärt på grund av dessa vibrationer. Detta för att förhindra ljud och i värsta 
fall att skärmen slår i påbyggnaden under normal drift.  
 
Underlätta för skärmen att röra sig bort från hjulet. 
När hjulet slår i skärmen så skall staget böja sig så att skärmen rör sig bort från hjulet. 

Eliminering av funktioner. 
Skärmens två funktioner påverkas av stagets styvhet.  Det kan vara svårt att utforma staget 
så den uppfyller båda dessa funktioner. Eftersom vibrationerna uppkommer konstant 
medan det är mycket ovanligt att hjulet tar i skärmen så bör den första funktionen 
prioriteras.  
 
Det finns även andra faktorer som gör det mindre nödvändigt att skärmen böjer sig när 
hjulet slår i skärmen.  
 
Skärmens krav på anpassningsbar höjd och en stegstorlek som är mindre än 20mm borde 
leda till att påbyggarna monterar skärmarna så att de maximalt ligger 20mm från 
påbyggnaden. Detta innebär att skärmen endast behöver kunna röra sig ca 20mm uppåt när 
hjulet slår i den eftersom den då slår i påbyggnaden. 
När hjulet slår i skärmen så kommer plasten i skärmen att ge med sig och vika sig bort 
ifrån hjulet.  För att förstärka plastens möjlighet att röra sig ur vägen så bör staget vara 
placerad så långt ned i z-led som möjligt. Detta eftersom det då finns så mycket plast som 
möjligt ovanför staget som kan deformeras. 
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5.4.3 Fästet 
Detta avsnitt går igenom vidareutvecklingen av det fäste som sammankopplar skärmen 
med dess stag.  Vidareutveckling påbörjades med en analys av de komponenter och 
funktioner som det dåvarande konceptet hade. Sedan utvecklades konceptet för att 
förbättra förhållandet mellan dess uppfattade värde och kostnad. 

Komponenter 

 
Figur 50, Skärmfäste exploderad vy. 
 
Figuren ovan visar det koncept som togs fram under idégenereringsfasen. Det är en 
komplex lösning med tre separata komponenter och ett stort antal moment vid 
förmonteringen.  
 
Skärmfästets största komponent har en skåra och ett stort antal hål i sig. Den fästs emot 
skärmen med två stycken bultar.  
 
Mellan denna komponent och skärmen befinner sig en T formad komponent med två hål. 
Den är i sin tur sammankopplad via en bult med fästets yttre del. Vid förmontering bultas 
de samman med ytterligare en bult som passerar genom ett utav den största komponentens 
hål. Se figuren ovan. Denna bult låser fästets rörelse längs skåran så att skärmens höjd är 
inställd innan den når monteringslinan. 
 
Eliminering av komponenter 
Det finns en stor förbättringspotential hos detta koncept. Om antalet komponenter kan 
reduceras så behöver mindre formsprutningsverktyg tillverkas och mindre tid läggas på 
förmontering.  

Funktioner  
Fästet har ett stort antal funktioner som ökar skärmens värde för kunden. Men de ökar 
även skärmens komplexitet och kostnad. Här nedan kan ni läsa om fästets värdegivande 
funktioner och en resultatet från analysen av dem.  
 
Anpassningbar i Z-led  
Denna funktion möjliggör att skärmen kan anpassas efter en stor mängd påbyggnader. 
Detta ger en stor värdeökning till påbyggarna som ofta bestämmer vilka skärmar som skall 
användas. 
Höjdinställning vid förmontering  
Tack vare denna funktion kan skärmen monteras på monteringslinan istället för 
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eftermonteringsverkstaden. Detta eftersom inga beslut skall tas på monteringslinan och 
denna funktion förflyttar beslutstagandet till förmonteringen. 
 
Anpassningsbar med skärmen monterad  
Denna funktion leder till en tidsbesparing hos påbyggaren om de inte behöver montera av 
skärmen av andra orsaker. 

Eliminering av funktioner. 
Som angivits i nulägesanalysen så monteras skärmen nästan alltid bort ifrån lastbilen för att 
underlätta påbyggnadens montering. När påbyggnaden sitter på plats  monteras skärmen 
åter igen. Detta innebär att funktionen som tillåter att skärmen kan anpassas medan den är 
monterad på stagen inte ger en särskilt stor värdeökning. 

Uppdaterat koncept 
Utifrån analysen av skärmens funktioner och komponenter så ansågs det viktigt att 
reducera antalet komponenter så mycket som möjligt och det är inte nödvändigt att göra 
det möjligt att anpassa skärmens höjd på stagen.   
Utifrån denna information skapades ett nytt koncept som ni kan se i figuren nedan. 

 
Figur 51, Vidareutvecklat koncept 
 
Detta koncept på fästet består av en komponent. Vilket leder till en lägre 
tillverkningskostnad jämfört med det tidigare konceptet eftersom det behövs ett mindre 
antal verktyg och formsprutningsmaskiner. 
 
Fästet monteras på skärmen med hjälp utav två stycken bultar. Dessa bultar monteras ifrån 
skärmens insida och de passerar genom ett redan existerande hål i skärmen och ett utav de 
fyra hålen som befinner sig på fästets övre och undre del.  
 
Skärmens höjd ställs in genom att välja vilket utav fästets hål som bulten skall gå igenom. 
Detta ger fyra stycken olika höjder som skärmen kan placeras på. För att öka antalet höjder 
är fästet utformat så att det kan vridas 180grader och monteras på det sättet. Den lägsta 
höjden som skärmen kan monteras på med ett vridet fäste är ett steg ovanför den högsta 
positionen som är möjlig med ett fäste som inte vridits. Denna utformning leder till att 
skärmen kan monteras på 8st olika höjder. 

p y p g
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Med detta koncept så låses skärmens höjd in när fästet monteras på skärmen. Detta 
reducerar antalet moment i förmonteringen jämfört med det tidigare konceptet. Denna 
utformning leder även till att skärmen måste monteras av lastbilen innan höjden kan ställas 
in.  
 
Monteringen av fästet på skärmstaget är detsamma som den nuvarande lösningen. 
Skärmstaget pressas igenom fästet till dess att skärmen ligger i rätt position i Y-led. Sedan 
låses denna rörelse genom att klämma åt fästet kring staget. Detta sker genom att spänna åt 
en bult som sitter direkt under eller ovanför staget beroende på fästet har monterats. 
 
Dimensionering 
Fästets dimensionering som ni kan se i figuren nedan är anpassad för att uppfylla de krav 
som satts upp för inställningsmöjligheterna. Avståndet mellan de olika höjdinställningarna 
är 20mm vilket motsvarar ungefär en grads axelroll. 
Eftersom fästet har 8st olika höjder så blir avståndet mellan den lägsta och högsta höjden 
160mm. Detta gör det möjligt att uppfylla kraven på skärmens insida vars lägsta position 
skall vara mindre än 120mm över ramens toppyta och den översta skall vara 270mm över. 
 

  
Figur 52, Skärmfästets dimensioner 

Slutgiltig vidareutveckling 
Fästeskonceptet utvecklades ytterligare en gång under denna fas. Dess utformning 
förändrades så att den bult som kopplar samman skärmen och fästet skulle få en tillräckligt 
lång aktiv längd. Med detta menas den del av bulten som kan sträckas ut när förbandet 
spänns. Denna sträcka bör vara 3-6 gånger så lång som bultens bredd enligt de anvisningar 
för skruvförband som finns tillgängliga via Scanias interna system. 
 
Konceptet anpassades även så att fästets yttersta yta var plan. Detta eftersom fästet placeras 
vid wokpannan. En plan yttre yta ser till att avståndet mellan dessa artiklar hålls konstant. 
Även när skärmen sänks.   
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Hållfasthet 
Kopplingen mellan fästet och skärmen är den punkt som har störst risk att gå sönder. 
Därför kontrollerades kraften som denna koppling kan ta upp. 
Styrkan på de skruvförband som sammankopplar skärmen och fästet bestäms av den 
friktionskraft som uppstår. Om friktionskraften övervinns så kommer bultarna påverkas av 
så stora skjuvkrafter att de går av. Formeln för friktionskraften kan ni se nedan. 
 

 
 

 
 

 
Fästet monteras med M8 bultar. Vid de flesta monteringar använder Scania bultar med 
styrkeklass 8.8. När denna typen av bult har monterats så påverkar den förbandet med en 
klämkraft på 15Kn enligt tester som utförts på Scania.  
Den statiska friktionskoefficienten för mellan två plastmaterial är 0,3-0,4 (Coefficient of 
friction, hämtad 2013). 
 
Formeln för den största kraften som ett utav de fyra fästena kan ta upp finns beskriven 
nedan. 
 

 
 
Under drift påverkas skärmen av vibrationer. Krafterna som vibrationerna resulterar i 
räknas ut genom att multiplicera skärmens vikt med 10G för krafter i X,Y riktning och 
15G i Z riktning. 
 
Formeln för kraften som påverkar skärmen i Z-led kan ni se nedan. 
 

 
 
Detta leder till att kraften som påverkar skärmen i Z-led under normal drift är 300N vilket 
är ca 3% av kraften fästena maximalt kan ta upp.  

Slutsats 
Skärmens fästen kan ta upp de vibrationer som påverkar skärmen utan problem. Det är 
dock oklart hur väl de håller vid en kollision mellan hjulet och skärmen. 
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5.5  Slutgiltigt koncept 
 
Här kan ni läsa om det koncept som projektet ledde fram till. Detta avsnitt är skrivet så att 
det kan läsas separat ifrån resten av rapporten. 
 

 
Figur 53, Det slutgiltiga konceptet 
 
Konceptet är uppbyggd utav tre separata delar som i sin tur är uppdelade i olika 
komponenter. Dessa delar är skärmen i sig självt, fästet som kopplar samman skärmen med 
staget som i sin tur monterar skärmen mot lastbilens ram. Varje del och dess komponenter 
kommer nu att presenteras enskilt. 
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5.5.1 Skärmen 
Skärmen är uppbyggd av tre separata komponenter. De är två stycken sidostycken och en 
övre del. Dessa komponenter formsprutas i PP plasten Hifax EKC 287P. Detta är ett 
prisvärt plastmaterial som är UV-beständigt och klarar av starka kollisioner. Det är samma 
plast som Scania i dagsläget använder på sina bakre skärmar och har visat sig fungera väl 
under drift.  
 
Skärmens båda sidostycken tillverkas med samma verktyg och är därför identiska. Det finns 
ett lagkrav som kräver att det skall finnas en nedvikt kant vid skärmens yttre sida. För att 
uppfylla detta lagkrav när skärmen är monterad både som skärmens bakre sidostycke och 
främre så har den en nedvikt kant vid båda dess sidor. 
 
Sidostyckenas nedre del är helt vertikal medan formen längre upp böjs av och fortsätter 
med en lutning. På denna lutande del finns det två ytor där skärmens fästen kommer att 
monteras. Denna utformning ser till att skärmens fästen och stag inte kommer att påverka 
skärmkonceptets utbredning i X-led.  
 
Skärmens övre yta och dess sidostycken kopplas samman med snäppfästen som ni kan se i 
figuren nedan.  
 

 
Figur 54, Skärmens snäppfästen 
 
Kopplingsdelen på skärmens sidostycken är vågformade med en hake som utgår från varje 
vågtopp och dal.  
 
Den övre skärmdelen har istället en ränna med hål som går genom dess sidor. Denna ränna 
och dess hål tillverkas med hjälp av rörliga insatser i formsprutningsverktyget.  
 
När sidostyckena monteras samman så ser vågformen till så att hakarna kan pressas inåt 
genom att plasten deformeras. Detta leder till att den vågformade delen kan pressas in i 
rännan till dess att hakarna når hålen. Då pressas de utåt genom hålen eftersom plasten vill 
återta sin ursprungliga form. Detta är dock inte möjligt eftersom rännan är för smal. Detta 
leder till stora krafter mellan skärmens olika delar vilket i sin tur leder till stora 
friktionskrafter och ett starkt förband.  
 
Denna typ av koppling för formsprutade detaljer har undersökts för andra applikationer vid 
Scania med gott resultat. 
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De ytor där skärmens fästen kommer monteras är vertikala med två hål i sig. På skärmens 
insida vid dessa hål finns det försänkningar som är formade kvadratiskt. På grund av att 
dessa ytor är vertikala och placerade på en lutande yta så skapas det triangelformade detaljer 
på skärmens sidoytor. Det finns en risk att snö ansamlas inuti dessa ytor på den bakre 
skärmsidan. 

5.5.2 Sprayreducerandematerial 
Enligt gällande lagkrav behöver ett Sprayreducerande material monteras på insidan av 
skärmens bakre sidostycke. Se avsnitt 3.1.3 Sprayreduceringsmaterial. 
 
Detta material är utformat så att den täcker igen de triangelformade ytorna som befinner 
sig på detta sidostycke och eliminerar därigenom risken att snö kommer att fastna där. 

5.5.3 Fästet 
Det fäste som kopplar samman skärmen och staget monteras på skärmens sidostycken som 
ni ser på bilden nedan.  
 

 
Figur 55, Skärmfästets uppbyggnad och montering. 
 
Dess huvudsakliga komponent är en plastdetalj som ni kan se på den mittersta delen av 
figuren ovan. Den är formsprutad i ca 4mm tjock plast. Det bör undersökas om samma 
plast kan användas för dessa fästen som för skärmen. För att skapa det stora hål som staget 
kommer att monteras genom krävs det en rörlig del i formsprutningsverktyget. 
 
Utformningen är anpassad så att fästet får en slät yttre yta. Detta leder till att skärmen får en 
bättre passning emot de komponenter som omger skärmen.  
 
En genomskärning av plastdetaljen kan ni se på den högra delen av figuren ovan. Den är 
utformad så att den cirkulära delen av fästet som staget kommer att monteras är placerad 
innanför dess yttre släta yta. Fästet har nedvikta kanter som ser till att den kan monteras på 
sidostyckenas släta vertikala ytor.  
 
Fästet monteras på ramen med hjälp utav två stycken bultar och två metall komponenter. 
Dessa metallkomponenter är utformade med en cylindrisk form med en gängad insida som 
är vinkelrät fäst på en kvadratisk yta.   
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Metallkomponenten pressas igenom de hål som finns i skärmens sida. De pressas igenom 
från skärmens insida tills dess att den fyrkantiga ytan går ned i en fördjupning som befinner 
sig på skärmens insida. Detta ser till att denna komponent inte kan rotera när bultarna 
skruvas in i dess gänga. 
 
Fästet monteras sedan genom att två bultar går igenom ett av skärmens övre och undre hål 
och skruvas in i de gängor som befinner sig inuti metallkomponenternas cylindriska del.  
 
Fästet har fyra stycken olika hål som varje bult kan monteras igenom. Om den ena bulten 
monteras genom det översta tillgängliga hålet så måste även den andra bulten välja den 
översta. Detta så att båda bultarna kommer i kontakt med metallkomponenterna.  

Anpassningsbar höjd 

 
Figur 56, Skärmfästets monterings möjligheter 
 
Fästet kan monteras på många olika sätt. Detta avgör i sin tur hur högt skärmen 
positioneras. Det finns fyra stycken olika hål som bultarna kan monteras igenom.  
 
Eftersom bultarna kan monteras genom ett av fyra hål har skärmen fyra olika 
monteringshöjder. Avståndet mellan hålen är 20mm.  
 
Fästet är även utformat så att det kan roteras 180 grader och fästas på det sättet. Efter det att 
fästet vridits så är den högsta position skärmen kan monteras på 20mm lägre än den lägsta 
position den kan monteras på med ett fäste som inte vridits. 
 
Detta innebär att skärmen kan monteras på totalt 8 stycken olika höjder. Med en 
höjdskillnad på 20mm. Detta innebär en skillnad på 160mm mellan dess högsta och lägsta 
höjd.  
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5.5.4 Staget  

 
Figur 57, Stagets uppbyggnad 
 
Som ni kan på bilden ovan är staget är uppbyggt utav ett bokat rör och ett ramfäste som 
håller staget på plats.  
 
Ramfästet är uppbyggd utav en slät metallplatta som bultas in i ramen. På denna platta är 
en cylinder fastsvetsad med förstärkande plattor.  Denna cylinder har ett genomgående hål 
borrat genom dess sidor. På den ena sidan av detta hål är en mutter fastsvetsad. Detta gör 
det möjligt att skruva in en bult genom fästet. 
 
Röret är bockat på två ställen. Dessa bockningar ser till att röret kan röra sig från ramfästet 
och placeras på den höjd som krävs för att den skall placera skärmen på rätt höjd. Denna 
lösning valdes eftersom ett rör kan monteras i ramfästet så att stagets position kan förflyttas 
diagonalt ut till den position där den fästs emot skärmen. Detta medför stora valmöjligheter 
när det gäller val av ramfästets position. Detta är viktigt eftersom det ofta är mycket 
problematiskt att hitta ledigt utrymme på lastbilens ram. 
 
Staget är utformat så att den endast kan monteras på ett sätt. Detta beror på att den då kan 
monteras vid Scanias monteringslina.  
 
Röret har två genomgående hål borrat in genom dess sida. Ett av dessa hål är placerat på 
den delen av röret som monteras i ramfästet. Hålet linjerar med ramfästets hål när staget 
har roterats till sin rätta position.   
 
Det andra hålet är placerat på den delen av röret där skärmen monteras. Beroende på 
vilken maxbredd som är tillåten för lastbilen så kan en sprint förmonteras i detta hål. Om 
lastbilen har en tillåten maxbredd på 2.5 meter förmonteras ingen sprint och skärmen kan 
pressas in så långt att hålet täcks utav dess inre fäste. Om den tillåtna bredden är 2,55 meter 
förmonteras sprinten och skärmen kan då endast pressas in på stagen till dess att skärmens 
inre fästen träffar dessa sprintar. 
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5.5.5 Förmontering 
En förmontering används för att underlätta arbetet vid monteringslinan då komponenterna 
monteras på lastbilen. Under detta steg finns det ingen takttid så stressnivån är lägre och 
beslut kan tas kring hur olika komponenter skall monteras. 
 
Förmonteringen börjar med montera skärmens fästen på dess sidostycken. De kommer alla 
att monteras så att skärmen placeras i sitt högsta läge. Detta minimerar de problem som 
uppstår med flera olika versioner av komponenter.  
Skärmen är utformad så att den kan fästas på sin högsta position och klara av både lagkrav 
och axelrörelser för alla specifikationer.   
 
På hälften utav sidostyckena kommer att det fästas sprayreducerande material. Detta 
material kommer att täcka de ojämnheter som finns på sidostyckenas insida.  
 
När detta utförts så kommer skärmens övre del monteras på två sidostycken. En av dem 
har sprayreducerandematerial monterat.  
 
Om skärmen skall monteras på sin yttre position i Y-led så förmonteras en sprint genom 
det hål i skärmstaget som befinner sig närmast dess mitt.   
 
 

5.5.6 Montering på lastbilen 
Denna montering sker på monteringslinan där det finns en mycket kort takttid. 
Monteringen bör bestå av så få moment som möjligt och det skall helst bara finnas ett sätt 
att fästa komponenterna på.  
 
Monteringen av skärmen sker genom att först montera ramfästet på ramen. Detta visar 
montörerna var skärmen kommer att placeras och ser till att den kabeldragning som sker i 
detta område inte kommer ligga i vägen för staget.  
 
Efter att kabeldragningen utförts så kommer de bockade rören monteras. Den änden av 
rören som har ett genomgående hål pressas in i ramfästena. Sedan roteras de så att deras 
ände ligger i rätt position för att kunna fästas mot skärmen. När detta utförs låses röret fast 
genom att skruva in en genomgående bult genom ramfästet och röret.  
 
När lastbilen nästan är helt monterad så kommer skärmen att lyftas på plats. Skärmen 
tillsammans med dess fästen väger mindre än 8 kg vilket betyder att den inte kräver ett 
lyftverktyg. Denna vikt baseras på uträckningar av en skärm som uppfyller 
kravspecifikationen och följer de rekommendationer som presenterats gällande material 
och godstjocklek. 
 
Stagen kommer att pressas genom de hål som finns i skärmens fästen. Skärmen skall pressas 
in på stagen till dess att den inte kan pressas längre in. Den kommer antingen att stoppas av 
att skärmen träffar rörets nedvikta del eller så kommer dess inre skärmfästen att slå i två 
sprintar som för monterats på skärmstaget. 
 
Dess position låses sedan genom att spänna åt fästena kring rören. Detta utförs genom att 
skruva åt de bultar som befinner sig på mitten av skärmfästet.  
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5.5.7 Anpassning av påbyggare 
Alla de lastbilar som kan säljas med dessa skärmar kommer att få en påbyggnad monterad. 
Detta avsnitt beskriver påbyggarnas montering av skärmen.   
 
De allra flesta påbyggare måste montera bort skärmen och dess stag för att få plats med att 
kunna montera sin påbyggnad. Skärmens fäste är dock så litet att det bör kunna sitta kvar 
på ramen medan påbyggnaden monteras.  
 
När detta utförts så är det dags att montera skärmen åter igen. Stagen kan enkelt monteras 
på samma sätt som vid en normal montering. De kan endast fästas på ett sätt så det finns 
ingen risk för felmontering. Alla monteringar kommer även bli identiska om de 
ursprungliga fästena används.  
 
När stagen monterats bör det undersökas hur mycket plats i Z-led som finns under 
påbyggnaden. Sedan bör fästena tas bort ifrån skärmen och fästas igen på en position så att 
skärmen kan monteras under påbyggnaden. Påbyggaren kan sedan montera skärmen på 
samma sätt som vid Scanias monteringslina. De kan även välja att positionera skärmen så 
att den ligger mitt emellan de positioner som finns tillgängliga från fabrik. Detta är 
användbart för vissa påbyggnader som har en nedskjutande kant. Påbyggarna kan med hjälp 
av denna inställning montera skärmen innanför en sådan kant. 
 

Fördelar 
Fördelarna för påbyggarna med denna lösning mot att använda en eftermarknadsskärm är 
att det redan finns en avsatt plats för ramfästet och en anpassad form på stagen. Många 
påbyggare har tvingats specialanpassa sina eftermarknadsrör för att de skall kunna nå en 
ledig plats på ramen. Denna anpassning har ibland lett till att hjulen slår i skärmstagen när 
de har fullt styrutslag.  
 
Även om rören passar perfekt så är eftermarknadsskärmarna svårare att montera eftersom 
de ofta kräver att nya hål borras i ramen. Det är även mycket svårt att positionera 
skärmarna på samma ställe på lastbilens båda sidor. 
 
Påbyggarnas monteringstid för en Scania skärm är mycket lägre än för en 
eftermarknadsskärm eftersom de anpassningar ni läst om ovan inte behöver utföras. Detta 
leder till en minskning i monteringskostnad som delvis kan kompensera för dess högre pris. 
 
Eftersom en Scania utvecklad skärm passar bättre ihop med de omgivande artiklarna ger 
detta även ett bättre intryck av påbyggaren. 
 

  



 95 

6 Diskussion 
Under detta kapitel kommer det slutgiltiga resultatet av projektet att diskuteras. Konceptet 
kommer att utvärderas utifrån hur väl det uppfyller kraven i kravspecifikationen. 
Informationen som togs fram gällande skärmens värde för Scania diskuteras. Slutligen 
utvärderas projektet som helhet. 
 

6.1 Konceptet 
Detta avsnitt presenterar de diskussioner som utfördes kring hur väl det slutgiltiga 
konceptet uppfyllde de krav och mål som sammanställdes i kravspecifikationen. 

6.1.2 Dimensionskrav 
Detta stänkskärmskoncept kan dimensioneras så att den uppfyller alla de dimensionskrav 
som sattes upp för skärmen och det stänkreducerandematerialet.  
 
På Scania finns det ett väl utvecklat arbetssätt kring hur stänkskydden skall väljas ut och 
monteras för att uppfylla lagkraven. Därför har detta inte varit en del av resultatet i detta 
projekt. Istället bör samma metod användas som för lastbilens andra axlar.  
 

6.1.3 Anpassningskrav 
Enligt kravspecifikationen gäller att skärmens insida måste kunna ligga minst 280mm 
ovanför ramens toppyta när den är positionerad i sin högsta position. Detta mått får som 
mest vara 120mm för dess lägsta position. Höjdskillnaden mellan de olika stegen får 
maximalt vara 20mm för att detta motsvarar cirka en grad axelroll. 
 
Konceptets fäste är utformat för att uppfylla dessa krav. Den möjliggör att skärmen kan 
monteras på åtta stycken olika positioner med 20mm mellan varje. Om skärmens högsta 
position sätts till 280mm så uppfyller konceptet alla anpassningskraven.  
 
6.1.4 Hållfasthetskrav 
Skärmkonceptet har många komponenter som är motsvarande de som Scania använder sig 
av idag. Stagen har samma dimensioner som de som används till dagens skärm. Det finns 
inga felrapporter som indikerar att de inte håller.  
 
Skärmens dimensioner och material motsvarar de som används utav de bakre skärmar i 
dagsläget. De har gått igenom en lång rad av tester innan de godkändes.  
 
Det som begränsar skärmens hållfasthet är fästenas montering. Varje fäste klarar av krafter 
upp till 9kn (Se 5.4.3 Fästet - Uppdaterat koncept - hållfasthet). Detta bör räcka mer än 
väl för de krafter som påverkar skärmen under normal drift. 
 
Det behöver dock göras uträkningar och tester på hur stora krafter som påverkar fästena 
när hjulet slår i skärmen och krav bör sättas kring hur stora krafter de skall tåla.  
 
Om det visar sig att fästena måste kunna ta upp större krafter kan detta utföras genom att 
använda bultar med en högre styrkefaktor.  

6.1.5 Monteringskrav 
Detta skärm konceptet bör kunna monteras av en person. Det problematiska momentet är 
när skärmen skall lyftas på plats på stagen. Det är en relativt otymplig artikel som skall lyftas 
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och passas in på de båda stagen. Detta moment bör undersökas närmare för att se om det 
finns några problem med detta moment och om det skall förändras. 
 
Konceptet är utformat så att så att inga beslut skall behöva tas på monteringslinan.  
 
Antalet moment som behöver utföras på monteringslinan är relativt många. Det bör utföras 
en närmare undersökning kring om antalet moment kan reduceras.  
 
6.1.6 Temperaturbeständighet 
Om temperaturerna som kommer att påverka skärmen är så höga som de var vid Scanias 
värmetest så finns det en risk för deflektioner på skärmens yta. De temperaturerna är dock 
inte längre relevanta eftersom avståndet mellan skärmen och det varma avgasröret är 
mycket större för skärmkonceptet än för den skärmen som användes vid testet.  
 
Det är dock viktigt att undersöka om denna temperaturbeständighet är tillräcklig för denna 
skärmen.  
 
6.1.7 Korrosionsbeständighet 
Konceptet är huvudsakligen tillverkad i plast som inte korroderar. Det är dock viktigt att 
se till att de bultar och stag som används är korrosionsbeständiga. Fokus har inte legat på 
att undersöka korrosionsbeständigheten eftersom detta inte har varit ett problem med 
Scanias nuvarande lösning. Det är endast några av eftermarknadsskärmarna som monterats 
av påbyggarna som haft problem med korrosion. Detta kan bero på att de inte använder 
korrosionsbeständiga metaller. 
 

6.1.8 Stylingkrav 
Om detta koncept skall uppfylla kravet på ett konstant avstånd mellan skärmen och dess 
omgivande artiklar så behöver en ny version av ”wokpannan” tillverkas med en rak främre 
kant.  
 
Materialvalet har lett till att skärmen inte kommer att ha exakt samma struktur och färg 
som de främre skärmarna. Skillnaden är dock förhoppningsvis inte märkbar. De kommer 
även att passa ihop väl med de bakre skärmarna. 
 
Skärmen bör inte avge ljud under drift eftersom de snäppfästen som håller ihop skärmens 
olika delar och det fäste som håller monterar samman skärmen och staget kan ta upp en 
sådan kraft att de inte borde påverkas av vibrationer. Men det krävs testning för att 
kontrollera detta. 
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6.2 Stänkskärmens värde för Scania. 
I nulägesanalysen finns en genomgång av hur marknaden ser ut för en skärm över andra 
framaxeln. Denna information ger en uppfattning om hur många skärmar av denna typ 
Scania skulle kunna sälja och vilka behov den skall möta. 
 
För att Scania skall få en god uppskattning om Stänkskärmens värde krävs det även en 
kostnadskalkyl för skärmen som beskriver dess tillverkningskostnad. Det behövs även en 
uppfattning om vad Scania skulle kunna ta betalt för skärmen. 
 
En av projektets avgränsningar var att en detaljerad kostnadskalkyl inte skulle vara med i 
projektet. Det utfördes dock en mindre kalkyl för kostnaden av skärmen exkluderat stag 
och fästen. Detta ledde fram till en kostnad för ett skärmpar på ca 800kr om nya verktyg 
skulle behöva tillverkas. Inköpspris för de rör Scania använder i dag och annan data som 
tillexempel potentiellt försäljningspris har av sekretesskäl inte tagits med i rapporten. Därför 
har inte marknadens värde kunnat presenteras.  
 

6.2.1 Slutsats 
Den information som tagits fram i projektet kan ge Scania en uppfattning om skärmens 
värde. Men det finns mycket arbete kvar innan riktigt tillförlitlig data tagits fram. 
 

6.2.2 Reflektion på projektet 
De mätningar som utfördes visade på två stycken koncentrationer av påbyggnadshöjder. En 
kring 220mm ovanför ramens toppyta och den andra 150mm. Under projektets gång 
utfördes efterforskningar kring vilka påbyggnadshöjder som var mest förekommande.  Det 
visade sig dock vara svårt att hitta den informationen och projektet var tvunget att gå 
vidare.  
 
Detta ledde till att projektet fick starkt fokus på att ta fram en skärm skulle kunna passa till 
så stort antal lastbilar som möjligt. Detta ledde till att skärmen skulle anpassningsbar för att 
passa alla typer av påbyggnader, axelrörelser och specifikationer. 
 
Om det visat sig att de flesta påbyggnader låg kring ett fåtal höjder så skulle skärmens 
utformning förändras drastiskt. Om det endast behövdes två stycken höjder på skärmen så 
skulle detta kunna utföras med två olika över skärmdelar vilket i sin tur skulle lösa 
problemet med passningen mot ”wokpannan”.  
 
Om en skärm för andra framaxeln skall tas fram bör denna undersökning återupptas för att 
se om antalet skärmhöjder kan reduceras.  
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7 Slutsats 
 
Syftet med examensarbetet var att ta fram koncept på stänkskärmar för den andra 
framaxeln till lastbilar med två framaxlar. Samt skapa en förståelse för värdet av en sådan 
lösning. 
 
Konceptet som togs fram på en stänkskärm som kan monteras på ett stort antal höjder. 
Detta koncept uppfyllde de flesta av kraven som sattes på en skärm över andra framaxeln.  
 
Detta koncept kräver dock att den värmesköld som är monterad på ljuddämparen bakom 
andra framaxeln har en annan utformning.  
 
Det kom även fram till att den inte bör tillverkas med det material som används på de 
främre skärmarna detta eftersom ett lättare och billigare alternativ finns tillgängligt. Detta 
materialval löste inte det problem som fanns med temperatur som fanns för dagens 
skärmar. Skärmens utformning kan dock innebära att detta temperaturkrav inte längre 
gäller. 
  
Marknaden för denna typ av skärmar består av 5500 lastbilar som kan säljas med dessa 
skärmar.  Den största delen av skärmens tillverkningskostnad är kostnaden för själva 
skärmen vilket är 800kr för ett par. Denna information tillsammans med en del 
sekretessbelagd kan ge Scania en uppfattning om värdet av att tillverka en Scaniaanpassad 
skärm. 
  

7.2  Rekommendationer 
Scania bör väga denna värde ökning som utvecklingen av denna skärm kan ge mot 
kostnaden för att utveckla den. Utifrån resultat av den vägningen bör de bestämma om 
projektet skall tas vidare. 
 
Om projektet fortsätter bör en undersökning utföras som beskriver försäljning kontra 
påbyggnadshöjd. Resultatet av en sådan undersökning kan ha en stor påverkan på skärmens 
utformning.  
 
Om det visar sig att påbyggnadshöjderna är så spridda att konceptet som presenterades i 
denna rapporten är en passande lösning. Då bör det utföras ytterligare undersökningar och 
diskussioner kring hur konceptet skall anpassas för att underlätta vid montering.   
 
När ett färdigt koncept tagits fram bör ett stort antal tester utföras. Dessa innefattar: 
Värmetest, hållfasthetstest, utmattningstest. 
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Mätningar  
En undersökning av Scanias lastbilar med dubbla framaxlar utfördes. Detta för att skapa en 
bättre uppfattning hur skärmar för den andra axeln brukar monteras i dagsläget. Detta för 
att se hur stor spridningen var mellan de olika höjder som skärmen monteras på. Det var 
även intressant att veta om skärmarna uppfyllde lagkraven och vilka axelrörelser de klarar 
av innan hjulet kolliderar med skärmen. 
 
Undersökningen utfördes genom att fotografera och mäta de lastbilar med dubbla 
framaxlar som jag hade tillgång till. 
 
Det lagkrav som undersöktes var kravet på att det vertikala avståndet mellan skärmens 
bakre kant och hjulets centrum måste vara mindre än 100mm när lastbilen inte är lastad.  
 
Dessa var de mätningar som utfördes: 

 
Figur 58, En Istoflex skärm placerad ovanför lastbilens andra axel. 
 
HtS: Vertikal avstånd mellan hjulets översta del och skärmens insida.  
 
RtS: Vertikal avstånd mellan den ursprungliga ramens ovansida och skärmen. 
 
Pr: Påbyggnadsramens tjocklek  
 
SbC: Vertikalt Avstånd mellan skärmens bakre kant och hjulets centrum.  
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Tabell 19, Mätningar utförda på lastbilar med tippbar balja.  
 
Analys  
Denna lastbilstypen kör ofta på dåligt underhållna vägar och behöver klara av stora 
axelrörelser. Detta syns tydligt vid mätningen då alla lastbilarna klarar av större än 8 graders 
axelroll. Vilket är riktlinjen för denna applikation.  
 
Skärmens placering är dock mycket varierande för de olika lastbilarna. Det är speciellt 
lastbil 2 som har monterat sin skärm mycket långt ned. Denna låga montering krävs 
eftersom den annars inte fått plats under lastbilens balja. Denna lastbil använder en rak axel 
och relativt små hjul.  Detta leder till att den klarar av stora axelrörelser utan att hjulet slår i 
skärmen även när skärmen monteras lågt.  
Skärmens olika monteringshöjder ligger mellan 140-270mm ovanför ramens toppyta för 
denna applikation. De flesta monteringshöjderna som uppmättes låg kring 220mm ovanför 
ramens toppyta. Men mängden data är alldeles för liten för att se detta som en trend.  
 
Lastbil nummer ett bryter mot lagkravet att skärmens bakre kant skall ligga mindre än 
100mm från hjulets centrum. Lastbil två och fem ligger på gränsen. Detta beror på 
skärmens utformning och att skärmen måste placeras högt för att klara av de axelrörelser 
som förekommer under drift. 
  

Lastbil 
nr 

1 2 3 4 5 

Bild 

 
 

 
   

Hjul  13R 22.5 315/80 R22.5 385/65 
R22.5 

315/80 
R22.5 

325/95 R24 

Fjädrin
g  

3x29 3x29 3x29 2x30 4x28 

Axel AM 900 AM 900 AM 920 AM 620 AM 900 
HtS 
(mm) 

250 200 220 170 270 

RtS 
(mm) 

270 140 230 210 210 

Pr 
(mm) 

150 160 210 220 210 

SbC 
(mm) 

150 100 50 55 100 

Axel-
rörelser 

>12 grader 10 grader 11 grader 8 grader >12 grader 

Lagkrav Bryter mot  Uppfyller Uppfyller Uppfyller Uppfyller 
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Andra applikationer 
 

 
 

Analys  
Lastbil nummer åtta är en kranbil medan de andra lastbilarna verkar vara distributionsbilar. 
De kör i stort sett uteslutande på väl underhållna vägar och axelrollen som kan uppkomma 
för dessa lastbilar under normal drift är därför 5 grader. Alla tre lastbilar kan klara av dessa 
axelrörelser.  
 
Skärmens montering är inte lika spridd för dessa lastbilar. De ligger mellan 130-170mm 
ovanför ramens toppyta.  
 
Det är intressant att se att tillskillnad från lastbil ett som har en mycket högt monterad 
skärm så verkar spridningen av skärmens position vara koncentrerad kring två höjder. 
 
Dessa höjder är 150mm och 220mm ovanför ramens toppyta. Detta är dock ett väldigt litet 
utdrag av de lastbilar som säljs så det är svårt att säga om denna trend gäller för majoriteten 
av lastbilarna med dubbla framaxlar. 
 

  

Lastbil nr 6 7 8 
Bild 

 
   

Hjul  315/80 R22.5 315/80 R22.5 385/65 R22.5 
Fjädring  3x29 Luft 4x28 
Axel AM 920 AMA 860 AM 950 
HtS (mm) 150 120 120 
RtS (mm) 130 170 160 
Pr (mm) 200 160 - 
SbC (mm) 0 0 0 
Axel-rörelser 7 grader 6 grader 6 grader 
Lagkrav Uppfyller Uppfyller Uppfyller 

Tabell 20, Mätningar utförda på lastbilar med olika påbyggnader. 
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Start-up 
Denna tid har använts till att skriva denna projektplanen samt att sätta 
sig in i problematiken.  
 
Marknadsundersökning: 
Undersökning kommer att ske kring vilka kombinationer av ram, hjul och fjädring som 
Scania säljer (och vad de tror de kommer att sälja) med dubbla framaxlar.  Detta så att 
antalet kombinationer som stänkskärmarna utformas för kan begränsas till endast de 
kombinationer som har försäljningspotential. 
 
Konkurrentanalys: 
Analys av det material som Scania har samlat in kommer ske, samt undersökning av de 
konkurrentlastbilar som de har på plats i Södertälje. Så att en bild kan skapas kring hur 
deras konkurrenter har löst dessa problem.  
 
Dimensionsverifiering: 
Jag kommer att definiera de variationer av dimensionskrav som kommer att bildas utifrån 
alla relevanta kombinationerna av hjul, ram, axel och fjädring som kommer att påverka 
lagkraven och de olika hjulenveloperna. 
 
Detta kommer sedan att användas till att definiera vilka mått som koncepten måste hålla. 
Samt hur dessa mått förändras om flera versioner görs för olika kombinationer. 
 
Denna information kommer att skrivas in i en kravspecifikation. 
 
Deadline 1 
Det skall vara klart vilka kombinationer som skärmen skall fungera med.  
Dessa kombinationer skall vara analyserade och de dimensionskrav som finns för dessa 
kombinationer skall vara sammanställda.  
 
Idégenerering 1 
Den första idégenereringsfasen kommer att fokusera på att ta fram idéer kring hur 
stänkskärmen skall uppfylla både Lagkraven och samtidigt klara av hjulenveloperna.  
 
Idéutvärdering 1 
Utvärdering av idéerna från fas ett samt kombination av idéerna och iterering till 
Idégenereringsfasen. 
 
Deadline 2 
Minst 8st högkvalitativa olika lösningar på problemet med lagkrav och hjulenveloper  skall 
ha tagits fram. 
 
Viktning 
De 8 idéerna kommer att viktas emot varandra bland annat baserat på deras hållfasthet, vikt 
och produktionskostnad. Två till tre koncept kommer att gå vidare till senare faser. 
 
Förberedelse inför ev värmetest 
Det finns en chans att ett nytt värmetest kan utföras på stänkskärmen som kommer att ge 
en bättre förståelse för problemet. Under denna fas kommer detta alternativ att undersökas. 
Om det visar sig att testet kommer genomföras så kommer resten av fasen att användas till 
att förbereda material inför det. 
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Värme och infästning informationsinsamling  
Denna informationsinsamling kommer att fokusera på problemen med 
värme och infästning.  
 
Uppdatering av kravspec 
Kravspecifikationen kommer att updateras med klara krav för infästningar och 
värmetålighet. 
 
Material undersökning 
Information kommer att samlas kring vilka olika material som kan vara lämpliga att 
använda för att möta kraven på värmebeständighet, vikt, pris också vidare. 
 
Idégenerering 2 
Under denna fasen kommer några idégenereringssessioner fokusera på värmeproblemet 
och andra på infästningsproblematiken. 
 
Idéutvärdering/ anpassning 
I denna fas kommer idéerna från idégenerering 2 att utvärderas och kombineras. Sedan 
kommer de att anpassas och kombineras med de två till tre olika koncepten som valts ut 
under viktningsfasen. 
 
Konceptutvärdering 
De olika koncepten kommer att utvärderas och jämföras mot varandra.   
 
Decision point   
All information skall ha samlats för att kunna ta ett beslut kring vilket koncept som 
kommer att väljas ut som slutgiltigt koncept. 
 
Ett slutgiltigt koncept kommer att väljas ut. 
 
Leverans/ presentations förberedelser 
Det slutgiltiga konceptet kommer att modelleras upp i NX 8.0 och bilder på den kommer 
att renderas fram.  Förklarande skisser från tidigare faser kommer att samlas.  
 
Presentationerna för LTU samt Scania kommer att förberedas. 
 
Dokumentation 
Under projektets gång kommer allt att dokumenteras samt delar av rapporten kommer att 
skrivas. 
 
Slutgiltig Rapportskrivning 
Tid i slutet av projektet måste avsättas för rapportskrivning. 
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