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Sammanfattning 

I detta examensarbetet undersöks hur provningen av HVAC på lastbilar skall utföras i 

klimatvindtunneln CD7 som Scania färdigställer till år 2013. HVAC omfattar kupéuppvärmning, 

ventilation samt AC och har därmed en stor betydelse för klimatkomforten inne i lastbilshytten. 

Med klimatvindtunneln CD7 kommer olika tester att kunna utföras i en kontrollerad miljö med 

allt från ökenklimat till snöig vinter. De nya möjligheterna som kommer med klimatvindtunneln 

CD7 är även anledningen till att en ny provmetodik behöver undersökas och tas fram.  

Studien föreslår fyra stycken provmetoder för HVAC samt en struktur för dokumentationen. 

Provmetoderna som har valts fokuserar på sol-, regn- och snösimuleringar. Dessa provmetoder är 

baserade efter vad som kan samt bör testas i CD7, vilket är en del av syftet med examensarbetet. 

Solsimuleringar har i empirin visat sig vara bland de mest förekommande proven när det gäller 

testning av HVAC och klimatkomfort. 

Provmetoderna syftar till att skapa en utgångspunkt för konstruktörer och testingenjörer vid 

utformningen av prover. Det gör testningen repetitiv samtidigt som tid sparas genom att 

dokumenterat underlag finns att tillgå.  

En av målsättningarna med examensarbetet har varit att studien ska användas för 

vidareutveckling av provmetoder för HVAC på Scania. För det målet utgör strukturen som 

presenteras i studien en viktig del. Därtill är strukturen flexibel nog för att kunna omfatta flera 

olika testanläggningar och inte bara klimatvindtunneln CD7. Utökandet av antalet provmetoder 

bör också ses som en naturlig fortsättning på denna studie.  

 

Vidare påvisar studien att undersökande provmetoder vanligen används vid testning. Samtidigt 

utgår den undersökande testningen från fastslagna företagsinterna metoder och 

kravspecifikationer. Kravspecifikation och provmetoder är två områden som visat sig vara nära 

förbundna med varandra. Det är även en av de reflektioner som diskuteras i det avslutande 

kapitlet.  
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Abstract 
This master thesis investigates how tests of a truck HVAC should be performed in the climatic 

wind tunnel CD7 that Scania will complete at year 2013. HVAC includes cab interior heating, 

ventilation and air conditioning. The HVAC therefore has a significant impact of the interior 

climatic comfort in the truck cab. The climatic wind tunnel CD7 will be offering the possibility 

of testing in a controlled environment, ranging from desert to snowy winter climate. These new 

possibilities with CD7 are the reasons why a new testing methodology will be investigated and 

developed.  

The study proposes four test methods for HVAC as well as a structure for the documentation. 

The test methods have been chosen to focus on sun-, rain- and snow simulation. The selection is 

based on what is possible to test and what should be tested in CD7, which been the purpose of 

the study. Of these test methods mentioned, the empirics have shown that sun simulations are 

among the most common tests carried out for HVAC and climatic comfort.  

The purpose of the test methods is to create a starting-point for designers and testing engineers 

when composing tests. This will make the testing more repetitive and time efficient by having 

documentation available.  

One of the objectives with the master thesis has been that the study shall be a base for future test 

method development for HVAC at Scania. For this objective, the structure presented in the study 

makes an important component. The structure is also flexible enough to be used for other test 

facilities and not only CD7. Extending the number of test methods should be seen as a natural 

extension from this study.  

Furthermore the study shows that explorative methods are usually applied for testing. Although 

explorative testing often evolve from established company internal methods and requirement 

specifications. Requirement specification and testing are two topics that have shown to be 

closely connected to each other. This is one of the reflections that are being discussed in the 

concluding chapter.   

 

 
 

 Master of Science Thesis MMK 2011:63 MCE 262 

 

Development of test methodology for climatic 
testing of truck HVAC on trucks 

- Climatic testing in the wind tunnel CD7 

   
  Björn-Emil Jonsson 

Co-author Jimmy Tedenäs 

Approved 

2011-11-18 

Examiner 

Lars Hagman 

Supervisor 

Lars Hagman 

 Commissioner 

Scania CV AB 

Contact person 

Moa Gustafsson 



 IV  

 

  



 V  

Förord 
Detta examensarbete är utfört av två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan respektive 

Uppsala Universitet. Av den anledningen finns det utöver denna rapport även en liknande 

version av Jimmy Tednäs vid Uppsala Universitet, där jag står som medförfattare. Skälet till 

detta var primärt av administrativ karaktär gentemot respektive universitet.  

Först av allt vill jag tacka min medförfattare Jimmy Tedenäs från Uppsala Universitet. Trots 

att vi inte kände varandra innan detta examensarbete har samarbetet fungerat mycket bra och 

resulterat i en väl genomförd studie.  

Vidare vill jag tacka mina båda handledare; Moa Gustafsson på Scania samt Lars Hagman 

vid Institutionen för Maskinkonstruktion på KTH. 

Ett stort tack till alla andra som medverkat i examensarbetet och de som hjälpt till med 

korrekturläsning.  Tack även till alla på Scania som tagit sig tid med diverse frågor, i 

synnerhet alla medarbetare vid RCIT. Det har både varit mycket givande och roligt att få göra 

examensarbetet vid Scania.  

Avslutningsvis vill jag också nämna min tacksamhet till min sambo Carina Walding som 

varit en stor inspiration och ett bollplank.  

 

 

 

Södertälje, 2011-10-18 

 

 

  



 VI  

  



 VII  

Nomenklatur & definitioner   
ACC Automatic Climate Control, ett reglersystem som kan användas för HVAC 

ECC Electronic Climate Control, snarlikt med ACC och är ett reglersystem som kan 

användas för HVAC 

CD7 Chassidynamometer 7, benämningen på Scanias nya klimatvindtunnel 

CFD Computational Fluid Dynamics, datasimulering av fluider 

HVAC Heating Ventilation Air Conditioning, klimatanläggningen på ett fordon och 

omfattar kupéuppvärmning, ventilation samt AC-system 

PA Provanmodan, benämning på ett provuppdrag som beställs av konstruktörer på 

Scania 

Provmetod Ett definitivt förfarande som ger testresultat (ASTM 2010). Metod definieras 

även som planmässigt tillvägagångssätt, för att uppnå visst resultat (Svenska 

Akademin 2009). 

Provmetodik En metodik omfattar en eller flera uppsättningar metoder inom ett visst område 

(Svenska Akademin 2009). 

RCCT  Beteckningen på gruppen vid Scanias utvecklingsavdelning som arbetar med 

testning av motorkylning.    

RCIT  Beteckningen på gruppen vid Scanias utvecklingsavdelning som arbetar med 

testning av HVAC.  

RECT  Beteckningen på gruppen vid Scanias utvecklingsavdelning som arbetar med 

testning av elektriska komponenter.    

Test En aktivitet under vilket systemet är aktiverat under specificerade villkor, 

resultatet är observerat och lagrat samt en utvärdering är gjord med avseende på 

någon aspekt av systemet (Engel 2010). 

Testfall  Innehåller villkor för testningen med exempelvis driftpunkter och 

klimatförhållanden. 

Validering  Utvärderingsprocessen av ett system för att avgöra om den tillfredsställer 

intressenterna av systemet (Engel 2010). 

Verifiering Utvärderingsprocessen av ett system som syftar till att avgöra om produkten vid 

början av en given punkt i livscykeln tillgodoser uppsatta krav (Engel 2010). 

 

Notera att prov och test är synonymer (Nordstedts ordbok 2002) varför de i denna studie 

båda förekommer växelvis.  
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1 Inledning 

I inledningen för examensarbetet presenteras problembakgrund, problembeskrivning, syfte 

och avgränsningar. Det ges även en kort beskrivning av Scania och gruppen som varit 

uppdragsgivare för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Scanias lastbilar säljs över hela världen och därmed kan fordonen komma att utsättas för en 

mängd olika tänkbara klimatförhållanden, allt från snöstorm till gassande sol i ökenklimat. 

Oavsett klimat är lastbilen en arbetsplats. För att föraren ska få en behaglig arbetsmiljö inne i 

hytten oberoende av rådande utomhusklimat behövs en klimatanläggning. Den omfattar 

kupéuppvärmning, ventilation samt AC-system vilket vanligen benämns med den engelska 

förkortningen HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning).  

I utvecklingen av HVAC-systemet på Scanias lastbilar är det nödvändigt att genomföra tester. 

Dessa tester är till för att undersöka om kvalité och funktionalitet uppfyller uppställda krav 

med avseende på förarens klimatkomfort i hytten. Av den anledningen sker tester i 

produktutvecklingens alla steg, både ute på publika vägar och i laborativ miljö.  

Genomförandet av tester utomhus är säsongsberoende i länder som Sverige. Därför bygger 

Scania till år 2013 en klimatvindtunnel som fått namnet CD7 vilket står för 

Chassidynanometer 7. Skillnaden mellan klimat-vindtunneln CD7 och en traditionell 

vindtunnel är dess unika funktion att simulera realistiska klimatförhållanden. Förutom 

möjligheter att simulera fartvind och motorbelastning kommer det vara möjligt att simulera 

sol, regn, snö, smuts och temperatur. Mot bakgrund av detta måste ny provmetodik utvecklas 

för att kunna dra nytta av CD7:s alla funktioner vid testningen av HVAC.   

1.2 Om företaget 

Scania är idag ett ledande företag inom tillverkning av tunga lastbilar, bussar och industri- 

och marinmotorer. Företaget grundades 1891 genom att en fabrik i Södertälje startades för att 

tillverka järnvägsvagnar. Några år senare började företaget även att utveckla och tillverka 

bilar och lastbilar. Idag har Scania mer än 35’000 anställda fördelat i ungefär 100 länder 

varav cirka 2’400 arbetar med forskning och utveckling. Mycket utvecklingsarbete läggs på 

att minimera produkternas miljöpåverkan men också på förarna och deras arbetsmiljö. 

Förarna är enligt Scania den viktigaste resursen för effektivitet, säkerhet och miljö.  

1.2.1 Om gruppen RCIT 

Examensarbetet är utför på uppdrag av gruppen RCIT som tillhör hyttutveckling vid Scania 

Technical Centre i Södertälje. RCIT är den grupp på Scania som utför tester rörande HVAC, 

det vill säga klimatanläggningen i lastbilarna.  

Tester som utförs av RCIT omfattar bland annat hur det omgivande klimatet påverkar hyttens 

inneklimat och hur väl HVAC kan kompensera för att uppnå en behaglig arbetsmiljö. 
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Klimatvindtunneln CD7 kommer därför att vara till stor hjälp för RCIT som kommer att 

kunna genomföra realistiska klimatprov i en kontrollerad miljö.   

1.3 Problembeskrivning 

Under år 2013 kommer klimatvindtunneln CD7 som är under uppbyggnad stå klar vid Scania 

Technical Centre. För att på bästa sätt kunna påbörja användningen av CD7 när den är klar 

för test av HVAC måste en anpassad provmetodik undersökas och tas fram.  

Hur ska Scania på bästa sätt utföra tester i CD7? 

- Vilka provmetodiker är brukliga idag? 

- Vad ska provmetodiken omfatta? 

- Vilken provmetodik bör användas för att passa CD7? 

1.4 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att undersöka hur testning av HVAC bör ske i Scanias nya klimatvindtunnel 

CD7 för klimatprovning av lastbilar. Målet är att studien dels ska utmynna i lämpliga 

provmetoder för klimatprovning av lastbil, men även fungera som underlag för fortsatt 

utveckling av provmetoder kopplat till CD7. Ett underliggande syfte med examensarbetet är 

att genom studien bidra med nya infallsvinklar till gruppen RCIT.  

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att omfatta provmetodik samt tillvägagångssätt för testning av 

klimatanläggningen i lastbilar som reglerar förarens klimatkomfort i hytten. 

Klimatanläggningen omfattar hur kupéuppvärmning, ventilation samt AC-system (HVAC) 

påverkas av rådande väder- och klimatförhållanden.  

Gruppen RCIT utför även tester på knappar och reglage. Påverkan hos dessa komponenter 

anses däremot liten med avseende på vad som ska testas i klimatvindtunneln. Därför är dessa 

inte en del av studien.  

Studien avser inte att behandla mätutrustning eftersom syftet inte är att utveckla 

tillämpningen av mätutrustning. En kort introduktion kommer dock ges på området 

klimatkomfort och hur detta mäts. Denna korta introduktion ges för att öka läsarens förståelse 

i ämnet.  

Utformning av en provmetodik har begränsningar som beror på anläggningens funktion vilket 

kommer att behandlas mer ingående senare. Eftersom klimatvindtunneln ännu inte är 

färdigställd kommer inga verkliga tester att genomföras. Ej heller kommer CFD-beräkningar 

(Computational Fluid Dynamics) att inkluderas i studien då detta i sig är ett mycket stort 

område. 
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Observation & 
interjuver 

Analys & 
Modellbildning 

Slutsats & 
rekomendation 

Litteraturstudie 

Dokumentation & rapportskrivning  

2  Tillvägagångssätt   

För att kunna värdera och reproducera en vetenskaplig studie behöver tillvägagångssättet 

beskrivas. Detta kapitel kommer att beskriva tillvägagångssätt, förhållningssätt samt 

vetenskaplig ansats. Detta följs av vald forskningsmetod med vilka verktyg som studien 

använt sig utav. Slutligen kommer en validitets och reliabilitetskontroll samt en kritisk 

granskning av tillvägagångssättet.  

2.1 Övergripande beskrivning av tillvägagångssätt 

Examensarbetet har genomförts i nära samarbete mellan två studenter, från Uppsala 

Universitet respektive KTH. Slutrapporterna har dock presenterats i varsin rapportversion, på 

grund av krav från respektive universitet. Största delen av arbetet har genomförts på Scania 

Technical Centre i Södertälje och gruppen RCIT som jobbar med testningen av HVAC. 

Därmed har kommunikation med ordinarie personal och handledare på Scania skett 

kontinuerligt både verbalt och via e-post. 

I Figur 1 nedan visas en schematisk bild av hur studien har genomförts. Litteraturstudie samt 

observation och intervjuer har genomförts växelvis, följt av analys syftande till en 

modellbildning. Under analysfasen skedde en återkoppling från en workshop. Dokumentation 

och rapportskrivning har skett kontinuerligt under studiens genomförande. Flera av delarna i 

figuren kommer att presenteras mer i detalj senare i tillvägagångssättet.  

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild av hur studien har genomförts. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

Beroende på vilket vetenskapligt förhållningssätt som väljs kommer det att påverka valet av 

metod. Inom hermeneutiken är tolkningen central och det är ”hur” saker uppfattas av 

människor som är intressant, inte hur saker kvantitativt sett ”är” (Hartman 2004). 

Tolkningarna växlar mellan del- och helhetsperspektiv men de sker i förhållande till en 

kontext (Wallén 1996). För denna studie har därför ett hermeneutiskt förhållningssätt antagits 

eftersom mycket inom testning bygger på subjektiva modeller baserat på erfarenheter. Detta 

har dock inte uteslutit att författarna har försökt vara balanserade och objektiva i sitt 

genomförande av studien.  

  

Återkoppling  



4 (68) 

2.3 Vetenskaplig ansats & metod 

För studien har förhållningssättet abduktion tillämpats i arbetet med teori och empiri. Det 

innebär att man rör sig mellan teori och empiri och successivt låter förståelsen växa fram 

(Wallén 1996). Valet av förhållningssätt är baserat på primärt två anledningar. För det första 

kan empirin ge upphov till ett behov av kompletterande teori när ny kunskap blivit känd. Det 

andra skälet är att en del av innehållet i empirin riskerar att tappa sin betydelse när författarna 

inte är bekanta med den underliggande teorin.  

Kvalitativa metoder beskriver angreppsätt där forskaren är intresserad av att undersöka vilka 

egenskaper något har. De kvantitativa metoderna försöker istället beskriva något som kan 

kvantifieras och uttryckas i siffror. På motsvarande sätt finns kvantitativa inslag i den 

kvalitativa forskningen. (Bjereld et al. 2007) Mot bakgrund av att mycket av den kunskap 

som finns inom provmetoder besitts av ett begränsat antal personer har fokus lagts på 

kvalitativ undersökning.   

2.4 Forskningsmetod  

Genom kombination av olika metoder kan flera olika aspekter och synsätt bidra till en mer 

fullständig bild (Denscombe 2009). Ett underliggande syfte med att använda flera metoder är 

att också öka studiens validitet.  

2.4.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien har fungerat som en bra utgångspunkt för att författarna skulle förstå 

ämnesområdet bättre. Den har även legat till grund för teorikapitlet. Samtliga källor som 

använts har värderats utifrån deras relevans för studien, deras trovärdighet och sammanhang, 

samt utgivare. I den mån det varit möjligt har primärt tryckta böcker, vetenskapliga artiklar 

och rapporter, samt internationellt erkända standarder studerats. Beträffande vetenskapliga 

artiklar och rapporter har databasen från organisationen SAE International (en 

sammanslutning för bland annat fordonsindustrin) varit en stor resurs i arbetet. Referenser till 

internet har använts restriktivt och i synnerhet icke granskade webbsidor med avseende på 

källkritik. Interna Scaniadokument har också studerats vilka i rapporten presenteras som 

”Scaniadokument” följt av deras namn.  

Flera olika sökord som författarna tidigt fann relaterade till ämnet, användes för att hitta 

litteratur och rapporter. Utöver redan nämnda SAE har även sökningar gjorts i Google, 

KTH:s biblioteksdatabas samt i Scanias interna dokumentdatabaser.  

Ett urval av sökord som använts i studien: AC, ACC, air condition, climate wind tunnel, 

climate testing, climatic wind tunnel, HVAC, klimatkomfort, klimatprovning, 

klimatvindtunnel, klimattestning, provning av lastbilshytt, testning, testing procedures, 

validering, väderpåverkan på klimatsystem.  
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2.4.2 Intervjuer  

Intervjuer är en lämplig metod vid insamlandet av information kring människors åsikter eller 

erfarenheter. I studien har intervjuerna skett på två sätt: semistrukturerat och ostrukturerat. 

Den strukturerade liknar ett frågeformulär med olika färdiga svarsalternativ. Semistrukturerad 

utgår från ett antal frågor, men tillåter att ordningsföljden bytt, följdfrågor ställs och att låta 

den svarande utveckla sina svar. Vid ostrukturerad intervju utgår den som ställer frågor från 

ett ämne men ingriper så lite som möjligt för att den svarande ska kunna prata helt fritt. 

(Denscombe 2009)  

Totalt har åtta intervjuer genomförts varav fyra gjordes internt på Scania hos olika 

arbetsgrupper. Av fyra intervjuer internt var två med personer från testande grupper. För 

dessa två användes en ostrukturerad intervjumetod. Den ostrukturerade metoden byttes för de 

efterföljande till en semistrukturerad intervjumetod enligt mallen i Bilaga 1 och inspelning på 

bandspelare. Anledningen till bytet av metod var för att inga frågor skulle glömmas bort och 

leda intervjuerna mer mot det som ville studeras. Eftersom vissa frågor behövde besvaras 

men för att inga bra resonemang och idéer från de svarande skulle gå förlorad var 

semistrukturerad metod lämplig.  

Utöver de Scaniainterna intervjuades även personer som arbetar med testning i 

klimatvindtunnel vid fyra företag i Sverige. Dessa företag var FMV Provplats Karlsborg, 

SAAB Engineering Services, TitanX, samt Volvo Cars. Eftersom formuleringen och frågorna 

i sig skilde sig åt mot de Scaniainterna intervjuerna tillämpades en egen mall för de externa, 

se Bilaga 2.  

Frågorna för intervjumallarna i Bilaga 1 och Bilaga 2 baserades främst på två aspekter. Dels 

på vad som framkom i den inledande litteraturstudien, men även med utgångspunkt från vad 

som behövdes få reda på för att ge underlag till studiens problemformulering.  

2.4.3 Observationer  

Observation kan ge insikter om hur människor gör i verkliga situationer. Ibland säger 

människor en helt annan sak än vad de i själva verket gör. (Denscombe 2009) Vid samtliga 

externa intervjuer gjordes studiebesök i respektive företags testanläggning. Under besöken 

ställdes även ett antal spontana frågor som kompletterade intervjun.  

2.4.4 Modellbildning  

Utifrån observationer och intervjuer kan ett visst glapp uppstå mot den teoretiska 

referensramen. Genom att modifiera befintliga modeller eller utveckla nya för att sedan ställa 

dessa mot insamlat material kan forskningsfronten föras framåt. Modeller är förenklingar av 

verkligheten och för att spegla verkligheten varför antalet kan bli oändligt. (Bjereld et al. 

2007) De modellbildningar som gjorts är av normativ karaktär då dessa syftar till att ge 

handlingsförslag, det vill säga hur något bör se ut. Dessa kan ses som arkitektens ritning 

snarare än det fysiska huset som är konstruerat efter ritningen (Wallén 1996). Användandet 

av normativ modellbildning kommer förhoppningsvis föra fram nya perspektiv. Vetskapen 

om de teoretiska modellernas begränsningar bör dock beaktas vid tillämpandet av dem.  
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Utifrån teori och empiri gjordes en analys över en modellbildning av en provmetodik samt 

fyra stycken provmetoder. De färdiga förslagen till provmetoder är att betrakta som 

företagsinterna och omfattas av Scanias sekretess, varför de inte finns presenterade i denna 

rapport.   

2.4.5 Fokusgrupp & workshop  

Fokusgrupp är ett sätt att undersöka värderingar, uppfattningar och idéer inom ett särskilt 

ämnesområde som deltagarna har erfarenhet inom. Fokusgrupp är en bra metod i de fall då 

forskaren vill få en känsla för hur något uppfattas av en särskild grupp (Denscombe 2009). 

För studien genomfördes en fokusgrupp men som kallades för workshop för de 

medverkanden. Författarna ansåg nämligen att benämningen workshop ansågs signalera en 

mer öppen och informell ton.  

I workshopen medverkade sju personer från Scania med relevant bakgrund inom testning för 

att ge synpunkter och utvecklingsförslag på provmetoderna i modellbildningen. Författarna 

agerade moderatorer för workshopen som även spelades in med bandspelare. Syftet med 

workshopen var att det som sades under sammankomsten skulle återkopplas till 

provmetoderna i modellbildningen som gjordes under analysfasen. Workshopen användes för 

att verifiera provmetoderna och öka validiteten på dem.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Uttrycket validitet beskriver i vilken utsträckning det som undersöks verkligen är det som har 

undersökts. Det kan också sägas vara hur väl den teoretiska och operationella definitionen 

överensstämmer med varandra. (Bjereld et al. 2007) För den genomförda studien har flera 

forskningsmetoder kombinerats vilket ökar graden av validitet. En risk med att använda flera 

metoder är däremot frågan om de mäter samma sak? Samtidigt är sannolikheten stor för att 

något vitalt missas om bara en metod hade använts. Gemensamt för de valda metoderna är 

dock att de alla har fokuserat på problemställningen i ett ämne som till stor grad baseras på 

subjektivitet. Svaret på frågan har därför utlämnats för att läsaren själv ska kunna bilda sig en 

egen uppfattning. 

Medan validitet beror på vad som undersökts är reliabilitet hur det har undersökts. Om 

undersökningen utförts slarvigt så är validiteten av mindre betydelse. Ett arbete med hög 

reliabilitet kommer att ge samma resultat varje gång undersökningen upprepas oavsett vem 

som utför den. (Bejereld et al. 2007) Ett sätt för att öka reliabiliteten har därför varit 

användandet av intervjumallar samt att intervjuerna spelats in med bandspelare. Samtidigt går 

det inte att helt absolut garantera att denna studie kommer ge samma resultat om den 

upprepas. Den primära anledningen är att studien varit kvalitativ och därmed beror på vem 

och vilka som tillfrågats.  
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2.6 Kritik på metod 

Användandet av abduktion, med att växelvis gå mellan teori och empiri, visade sig lämpligt 

när kompletterande teori visade sig behövas en bit in studien. Om inte möjligheten getts att 

komplettera teorin hade viktig kunskap gått förlorad och därmed förblivit odokumenterad. 

Ska en liknande studie genomföras igen finns det däremot några saker som kunde ha gjort 

annorlunda.  

Från de externa intervjuerna och observationerna var det Volvo Cars och SAAB Engineering 

Services som enligt oss tillförde mest för studien. Skillnaden mot TitanX samt FMV 

Provplats Karlsborg var att de förstnämnda testade på egenutvecklade kompletta fordon. Det 

bör däremot observeras att ingen av dessa företag har sitt huvudområde inom 

lastbilsutveckling. Således hade det varit intressant att besöka en lastbilstillverkare inom 

ramarna för studien. Att detta inte gjordes kommer sig delvis av konkurrensförhållanden 

inom lastbilsindustrin i Sverige samt logistiska skäl med att resa utanför Sverige.  

Ytterligare kritik som bör nämnas är att de två första Scania-interna intervjuerna med 

testande grupper, inte bandades eller genomfördes med hjälp av mallen i Bilaga 1. Detta 

korrigerades dock till de efterföljande intervjuerna eftersom detta ansågs förbättra 

reliabiliteten. Vid de externa observationerna (utom vid FMV Provplats Karlsborg) 

medverkade dessutom flera personer under intervjuerna vilket vi inte riktigt hade räknat med. 

När flera personer medverkar kan gruppeffekter uppstå vilket kan påverka svaren som ges. 

Vår uppfattning från intervjuerna är att eventuellt påverkande gruppeffekter är små, i 

förhållande till att ha flera personer som kunde komplettera varandras svar.  

Beträffande kritik av litteraturstudie och modellbildning har detta i viss utsträckning redan 

behandlats i avsnitt 2.4 Forskningsmetod. Två saker bör ändå lyftas fram som ytterligare 

kritik på studiens metod. Det första är att de Scaniadokumenten som refererats omfattar både 

granskade provrapporter och kravspecifikationer, likväl som ej granskade dokument som 

tillämpas på enskilda grupper vid Scania. Dessa dokument är de som används och tillämpas 

vid Scania varför de ändå antagits som trovärdiga källor för studien. Att Scaniadokumenten ej 

är granskade av utomstående eller åtkomliga utanför Scania bör dock tas i beaktning.  

Det andra gäller modellbildningen och det sätt som selekteringen av testfall gjordes i avsnitt 

5.3.1 där en 5-gradig skalla tillämpades. Skalan togs fram för att selekteringen inte skulle 

baseras helt på godtycke. Det är således ingen allmänt erkänd skala som använts. Författarna 

har försökt vara objektiva vid tillämpandet av skalan men viss grad av subjektivitet kan inte 

uteslutas. Den eventuellt subjektiva påverkan som kan ha skett har däremot inte ansetts ha 

någon avgörande roll i selekteringen.  
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3 Teoretiska aspekter 

Genom att presentera de teoretiska aspekterna ges en förståelse för vad som ska testas och 

hur det bör ske enligt teorin. Kapitlet går inledningsvis igenom klimatvindtunneln CD7 och 

området klimatkomfort. Därefter behandlas grundläggande teori kring testning, olika 

standarder som är kopplat till HVAC och klimatkomfort. Avslutningsvis kommer teori kring 

sol-, regn- och snösimulering att beskrivas. Den teoretiska referensramen ligger till grund för 

analysen men även för att kunna användas vid fortsatta studier inom ämnet.  

3.1 Om klimatvindtunneln CD7 och begränsningar 

Klimatvindtunneln erbjuder förutom möjligheter att simulera fartvind och motorbelastning 

även möjligheterna att simulera sol, regn, snö, smuts och temperatur. Fakta och beskrivningar 

nedan i detta avsnitt baseras på den aktuella informationen om CD7 (Scaniadokument U856-

060 Konceptbeskrivning CD7).  

Temperaturintervall  Min: -35°C Max: +50°C 

Luftfuktighetsintervall  Min: 10% Max: 95% (för Temp. ≥ +8°C) 

Vindhastighet  0 – 100km/h 

Dysans storlek  13m² 

Fordonsstorlek  ≥ 14m längd  

Solsimulering  400-1100W/m²  

Regnsimulering  40mm/h 

3.1.1 Vindsimulering 

Luftströmmen i CD7 cirkuleras i ett slutet tunnelsystem med hjälp av en fläkt placerad 

ovanpå provhallen. Dysan, en tekniskanordning som accelererar luftströmmen, i ena änden av 

provhallen riktar luftströmmen mot fordonets front för att simulera fartvind. Denna dysa har 

en tvärsnittsarea på 13m² vilket har betydelse för hur realistiskt luftströmmen ser ut när det 

träffar fordonet i provhallen.  

3.1.2 Temperaturreglering 

Temperaturen i CD7 kommer att ha en omställningshastighet på minst ±20°C/h i intervallet 

mellan +40°C och -20°C. Snabba ventiler styr blandningen av kyla och värme som skapas för 

att reglera temperaturen mellan -35°C och +50°C. Regleringen av temperatur sker med en 

temperaturstabilitet på ±1°C. 
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3.1.3 Luftfuktighetsreglering 

I CD7 kommer luftfuktigheten att regleras med eluppvärmda ångpannor som producerar 

överhettad vattenånga som förs in i vindtunneln. För att luftfuktigheten även ska kunna 

sänkas ingår en lufttorkare i systemet. Luftfuktigheten kommer däremot inte kunna regleras i 

köldgrader eftersom frostbildning i klimatvindtunneln. 

3.1.4 Solsimulering 

Simulering av solstrålning på fordon kommer att göras med en matris av speciallampor som 

efterliknar solljusets spektrum. För att kunna belysa fordonet från flera olika håll kan 

matrisens position ändras. Intensiteten på solsimuleringen är justerbar genom att lamporna 

kommer att ha två skärmar som inom loppet av två sekunder kan skymma ljuset. Skärmarna 

är av olika typer där den ena skymmer ljuset helt och den andra släpper igenom en liten 

mängd ljus. Därmed kan simulering ske av intensitetsförändringar som uppstår när solen går i 

moln och när ett fordon kör in i en tunnel. Solsimuleringen kommer kunna ske i intervallet 

+10°C till +40°C. (Scaniadokument Sun-Simulation-System-CWTScania.pptx) 

3.1.5 Regnsimulering 

Med hjälp av en mekanisk konstruktion med flera munstycken som placeras framför fordonet 

i fartvinden kan regn simuleras. Syftet med regnsimulering är för att exempelvis kunna 

genomföra vatteninträngningsprov för luftintag och simulera körning genom regnskur. 

Nederbörden och droppstorleken på regnsimuleringen kommer kunna varieras enligt 

nedanstående. 

Lätt regn  Nederbörd 1,0mm/h med droppstorlek 0,45mm 

Måttligt regn  Nederbörd 4,0mm/h med droppstorlek 1,0mm 

Kraftigt regn  Nederbörd 40,0mm/h med droppstorlek 2,1mm 

3.1.6 Nedsmutsningssimulering 

Genom att UV-känslig vätska blandas med vattnet som sprutas ut med anordningen för 

regnsimulering kan nedsmutsningsprov göras. Nedsmutsningsgraden och 

uppbyggnadsförloppet av smuts studeras sedan genom belysning av fordonet med UV-ljus. 

Det kan exempelvis handla om att undersöka vart smuts fastnar och samlas på hyttens 

exteriör.  

3.1.7 Snösimulering 

Snösimulering görs för att exempelvis kunna göra inträngningsprov i luftintag, snöpackning i 

frontlucka samt simulera körning i snöfall. Snösimuleringen kan ske i temperaturintervallet    

-30°C till -12°C och kommer att ha partikelstorleken 0,1-0,5mm.  
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3.1.8 Dynamometer 

För att simulera den belastning som ett fordons drivlina utsätts för används ett 

dynamometersystem. I praktiken är det stora roterande rullar som fordonet placeras ovanpå. 

Systemet kan därmed bromsa och driva provfordonet som om det skulle köra på en väg ute i 

verkligheten.  

3.2 Grundläggande principer för testning  

Testning är en nödvändighet vid utveckling som vid produktion. Den nu avlidne Edsger 

Dijkstra ska en gång ha kommenterat mjukvarutestning: “Program testing can be used to 

show the presence of bugs, but never to show their absence!” Samma citat anses även gälla 

för hårdvarutestning (Pries & Quigley 2011, s. 114). Således behövs kunskap om hur testning 

bör ske.  

Tyvärr är mycket av den kunskap som finns på området begränsad till enskilda företags eller 

medarbetares kompetens. Trots att mekaniken som ämne är mycket äldre än datalogin finns 

det idag betydligt mycket mer skrivet i litteraturen inom testning av programvara än inom 

mekaniken. Inte heller är testning särskilt vanligt inom ingenjörsutbildningar, fokus ligger 

mer åt teori och design (O’Connor 2001). I detta avsnitt kommer grundläggande principer för 

testning att presenteras.  

3.2.1 VVT-begreppet  

Begreppet VVT står för verifikation, validering och testning. Detta är en vanligt 

förekommande förkortning men som finns i olika versioner. Innebörden varierar därför 

beroende på vilken bransch det används inom. Filosofin bakom VVT är att bra testning inte 

händer utav sig självt. Det är en produkt av systematisk planering och strategi (Leverdy et al. 

2004). Engel (2010) gör i sin bok en utförlig genomgång av begreppet VVT och definierar 

dem enligt följande sätt:  

Verifikation: Utvärderingsprocessen av ett system som syftar till att avgöra om 

produkten vid början av en given punkt i livscykeln tillgodoser uppsatta krav.  

Validering: Utvärderingsprocessen av ett system för att avgöra om den 

tillfredsställer intressenterna av systemet.  

Testning: En aktivitet under vilket systemet är aktiverat under specificerade villkor, 

resultatet är observerat och lagrat samt en utvärdering är gjord med avseende på 

någon aspekt av systemet.  

3.2.2 Testplan  

Hur ett test ska utföras bestäms vid en testplanering där syfte, tillvägagångssätt, metoder och 

testutformning definieras. Utifrån testplaneringen görs en testplan som dokumenteras för att 

kunna tillämpas. Det är viktigt att testplanen också tar upp syftet och vad som förväntas 

utifrån testet för att rätt sak provas. Testplanen ser till att testningen sker på ett systematiskt 

sätt och att den möter upp produktens specifikation. (Conrad & Fey 2009)  
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3.2.3 Provmetod & testfall  

En provmetod kan definieras som ett definitivt förfarande som ger testresultat (ASTM 2010). 

Metoden beskriver således hur resultaten genereras genom ett planmässigt tillvägagångssätt. 

Den snarlika termen provmetodik definieras istället som uppsättning av metoder inom visst 

område och är således vidare i sin innebörd (Svenska Akademin 2009).   

Ett testfall innehåller villkor för testningen med exempelvis driftpunkter och 

klimatförhållanden. Testfallets utformning bestämmer kvalitén och omfattningen på proven 

som utförs eftersom valda parametrar påverkar utfallet (Conrad & Fey 2009). Är testfallet 

felaktigt utformat minskar dessutom sannolikheten att det som önskas mätas kan upptäckas 

(Engel 2010).  

3.2.4 Testsystemarkitektur  

För att testningen ska kunna ske behövs enligt Black (2002) flera beståndsdelar. Black 

beskriver i sin bok hur de olika beståndsdelarna bildar något han kallar för 

testsystemarkitektur, se Figur 2.  

 

Figur 2. En skiss på en testsystemarkitektur (Black 2002) 

Testgruppen är navet i testningen som stödjer de tre hörnen. Tillsammans med 

systemarkitekturen kan en kompetent testgrupp leverera effektiv testning. Dessa två är 

samtidigt beroende av varandra för att ge bästa resultat. Teststöd omfattar all dokumentation, 

rapporter, testplan, testpunkter och testfall som används vid genomförandet. Testprocessen i 

sin tur beskriver checklistor samt hur testningen ska ske som är både skrivna och oskrivna till 

sin karaktär. Den sista hörndelen är testmiljö. Inom testmiljön ryms hårdvara, mjukvara, labb, 

pennor och allt annat som används för testets genomförande.  
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3.2.5 Repeterbarhet  

Alla former av tester kommer med någon typ av mätfel. Dessa mätfel kan ha sin grund i 

mätutrustningen som sådan men kan också bero på hur testerna genomförts eller något annat 

avvikande fenomen. Hur väl ett test överensstämmer med andra test genomförda på samma 

sätt under samma villkor benämns repeterbarhet (Pyzdek 1999). Genom att använda en 

fastställd metod exempelvis beskriven i en standard kan repeterbarheten öka. Uteslutandet av 

att fel uppstår vid standardiserade test kan dock inte göras eftersom vissa fel endast uppstår 

på fältet (Pries & Quigley 2011).  

3.2.6 Olika typer av prov 

Det finns en mängd olika typer av prov som kan användas vid olika tillämpningar. Behovet 

och typen av prov kan också skifta beroende på vilken fas som produkten befinner sig i. 

Gemensamt är att alla prov syftar till att uppfylla VVT-behovet (Engel 2010). Inom Scania 

klassificeras alla prov enligt Scania Standard 3636 vilket följer produktutvecklingscykeln. 

Traditionellt sett kan prov som genomförs i provanläggningar delas in i tre typer enligt 

Homptead (et al. 2004):  

 A-till-B (Även kallad regression) 

 Konsekvens  

 Regulatorisk  

A-till-B testning kan beskrivas som att varje förändring sker stegvis, även kallad regressions 

testning (Engel 2010). Exempelvis genom att olika utformningar för en detalj på fordonet 

varieras över en viss provcykel, som sedan repeteras för varje ny utformning. Vid 

konsekvenstestning används en testsekvens för att avgöra fordonets olika prestanda. De 

mätvärden som erhålls kan sedan jämföras mot sparade värden för andra fordonsmodeller. 

Tanken är inte att nödvändigtvis återskapa verkliga körförhållanden i en provanläggning, men 

resultatet kan senare korreleras mot verkliga körförhållanden. Som exempel kan nämnas ett 

antal steady-state-cykler med HVAC som upprepas för att avgöra dess funktion. Den sista 

typen är regulatorisk typ som beskriver tester som måste ske för att kunna förhålla sig till 

exempelvis lagstiftning eller utsläpp från motor. (Hompstead et al. 2004)  

3.2.7 Korrelation mellan olika prov  

Det finns tre former för att genomföra prov. Den första formen är CFD (Computer Fluid 

Dynamics) där testerna simuleras virtuellt med hjälp av avancerad mjukvara. Den andra 

formen är när systemet testas i verkligheten men under kontrollerade former. Tester i 

klimatvindtunnel är exempel på en kontrollerad laboratoriemiljö. Den sista och den tredje 

formen av test är när systemet, som en prototyp eller färdig produkt, testas under verkliga 

driftförhållanden på väg.  
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Korrelation betyder att två mätningar har ett samband mellan sig. Genom att korrelera dessa 

typer mot varandra, kan resultatet från exempelvis laboratorietest förutsäga hur fordonet 

kommer att reagera på vägprov. Korrelation mellan laboratorietest och fälttest är därför av 

stor vikt för att användandet av klimatvindtunneln ska bli lyckat. Samma sak gäller för CFD 

där resultaten kan korreleras och valideras mot laboratorie- eller fälttest (Hompstead et. al. 

2004). Mer information om CFD och vilka tester som kan genomföras med denna metod 

finns beskrivet i Bilaga 3. 

 

 

 

Figur 3. Korrelationen mellan olika provformer 

Vanligen sker testningen i ordning från vänster till höger i Figur 3, det vill säga att CFD och 

laboratorietester föregår fälttester. Att korrelera test med flera inverkande faktorer kan vara 

svårt om inte nästan identiska förhållande föreligger. Därför är repeterbarheten en av 

anledningarna till användandet av kontrollerade miljöer. (Pries & Quigley 2011) 

3.2.8 Destruktiv provmetod  

Hur test genomförs beror väldigt mycket på vilken typ av test det är men generellt kan prov 

delas in i två kategorier för genomförandet. Den första kategorin baseras på att en produkt ska 

uppfylla vissa ställda krav. Exempelvis att funktionen av HVAC fungerar som det är tänkt i 

enlighet med kravspecifikationen och inte går sönder. Andra kategorin är det motsatta där 

provningen sker med avseendet att produkten ska gå sönder eller bli åtminstone obrukbar. 

Det är därför en så kallad destruktiv provmetod där produkten efter testet måste kasseras 

alternativt lagas. Ett exempel på detta är krocktester av bilar som efter testen oftast måste 

skrotas. Fel ses vanligen som något dåligt men genom att testa tills produkten går sönder ges 

underlag för hållfasthet och tillförlitlighet. Om fel inte uppstår trots försök att framkalla dessa 

kan en sådan provning ge ett mått på sannolikheten för att fel inte inträffar. Det är viktigt att 

göra skillnad på dessa två när man testar. (O’Connor 2001) 

3.2.9 Tillförlitlighet & accelererad testning  

Tillförlitlighet baseras som oftast på destruktiva provmetoder. Antalet fel som uppstår 

används för att uppskatta sannolikheten för att fel uppstår under ett visst tidsintervall, under 

vissa förutsättningar. Tillförlitlighetstest bör därför ske med testfall som påminner så mycket 

som möjligt om verkliga förhållanden. (Engel 2010)  

Normalt sett tar det lång tid innan en produkt eller komponent går sönder vilket är olämpligt 

ur testsynpunkt med avseende på tidsperspektivet. Ett sätt för att skynda på tiden till fel är att 

testa under en förhöjd belastningsnivå. En högre belastning gör att komponenten går sönder 

snabbare och brukar därför benämnas som accelererad testning. Genom att känna till 

sambandet som råder mellan livslängd och belastning går det att bestämma livslängden på 

kortare tid.  

CFD 
Laboratorie- 

test 
Fälttest  
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3.2.10 Synsätt på provning  

Provingenjören kan välja mellan synsättet att titta på funktionen av systemet eller på vad som 

händer inom systemet. Dessa två synsätt benämns som white-box respektive black-box och 

påverkar utformningen av provmetod i hög grad.  

Vanligen används white-box för att prova på komponentnivå, interface eller delsystem. Fokus 

ligger på att ta reda på vad som händer internt varför White-box även kan kallas för 

strukturellt synsätt. Således krävs stor förståelse för systemets olika delprocesser och 

bakomliggande orsaker vilket kan vara särskilt svårt vid komplicerade mjukvaror. En stor 

nackdel med white-box-testning är dessutom att synsättet ofta missar felaktig eller saknad 

funktionalitet i systemet. (Engel 2010)  

Vid black-box-testning är det funktionen och systemets uppträdande som studeras i 

förhållande till en kravspecifikation. Den stora skillnaden mellan synsätten är att man vid 

black-box inte går in på alla underliggande faktorer eller delkomponenter. Provingenjören 

behöver däremot ha en förståelse för kravspecifikationen och visst sunt förnuft för oönskade 

systemfunktioner som inte är specificerade. Viss testning på systemnivå kräver ändå en 

grundläggande förståelse för systemets uppbyggnad. (Engel 2010)  

En del av black-box-testningen är den explorativa testningen, alltså den utforskande och 

upptäckande testningen. Det explorativa går ut på att lära sig systemets beteende simultant 

som testningen genomförs. Således finns det inget på förhand givet testfall för hur testningen 

ska ske. Testningen baseras på kvalificerade gissningar och tidigare erfarenheter från 

systemet. Det gör synsättet till en blandning mellan förutbestämda testfall och ad hoc, (latin 

som kan översättas till för detta ändamål (NE.se 2010)). Problemet med den explorativa 

testningen är att den kan vara svår att återskapa. Det är inte heller särskilt lätt att föra 

kunskapen vidare. (Engel 2010) 

3.2.11 Användandet av befintliga metoder och modeller 

Om en metod eller modell återanvänds måste man ta hänsyn till de begränsningar och 

antaganden som gjorts. Det behövs även en förståelse för det ursprungliga syftet för att 

resultatet ska bli lyckat. Av det följer att en mycket god dokumentation kring metoden måste 

finnas. (André et. al. 1999) 

3.2.12 Metodvalidering  

I avseendet metodvalidering finns däremot två delar av validering. Den ena är att metoden 

syftar till att validera till exempel en produktegenskap och den andra är att validera metoden. 

Det vill säga att metoden faktiskt fungerar enligt vad som är önskvärt och att den är lämplig 

för sitt ändamål. Ytterst handlar testning om att ge beslutsunderlag och felaktigt utförda tester 

kan leda till att fel beslut fattas med stora extrautgifter som följd. När en ny metod har 

utvecklats och ska införas bör således validering av metoden ske (Lundgren & Magnusson 

2004). Detta säkerställer också repeterbarhet och att ett korrekt resultat erhålls.  
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3.2.13 Utvecklandet av ett nytt testfall – Att tänka på  

Det finns de som hävdar att utvecklandet av provmetoder är en konst. Mycket av den kunskap 

som finns inom testning baseras också på erfarenhet och expertis (Engel 2010). Det är vanligt 

att testning på mjukvara för kontrollsystem i fordon baseras på magkänsla. När testfallen tas 

fram utvecklas de för ett specifikt syfte utan någon preciserad process. Det leder till att 

redundanta test görs och att testning av vissa delar kanske missas. Vanligen går det inte heller 

att bedöma kvalitén eller omfattningen på ett sådant test (Conrad & Fey 2009).  

I Figur 4 visas ett avvikande systembeteende i mitten och punkterna i figuren representerar 

testfall. Till höger i Figur 4 ses testfall på magkänsla som formar en gruppering, respektive 

testfall med ett mer systematiskt angreppssätt till vänster. Detta illustrerar schematiskt hur 

svårt det är att upprepa testfall på magkänsla. Det illustrerar även på att det som avses 

undersökas aldrig hittas när testet inte sker med någon form av systematik.  

 

Figur 4. Angreppssätt för att hitta ett avvikande beteende. (Conrad & Fey 2009) 

Enligt Engel (2010) finns det några allmänna metoder för att skapa det systematiska 

angreppssättet. Till exempel att som utgångspunkt använda relevanta test från tidigare prov, 

standarder, kravspecifikationer eller utgå från felrapporter. Det bör däremot observeras att när 

en serie av tester genomförs är ordningen i vilka de utförs viktig att hålla i åtanke. Ett test av 

en produkt kan nämligen bli godkänt i en viss ordningsföljd men bli underkänt i en annan. 

(DEF STAN 00-35 Del 3)  

3.2.14 Standarder som utgångspunkt 

Användandet av standarder gör testandet repeterbart när det finns tydlig dokumentation. 

Vissa standarder kan näst intill liknas vid receptblad med steg-för-steg-metod med en hög 

nivå av struktur. Pries & Quigley (2011) beskriver att ett problem med detta är test som 

tenderar att ge standardiserade resultat. Väldigt få standarder tar dessutom upp testning med 

flera påverkande faktorer. Vanligen beskrivs endast tester där en faktor ändras åt gången. 
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Detta tenderar att vara ineffektivt och risken är stor för att avvikande beteenden aldrig 

upptäcks (Pries & Quigley). De mest framstående företagen kan inte enbart förlita sig på 

standarder eftersom de blir föråldrade med tiden (Pyzdek 1999). Istället menar Pries & 

Quigley att standarder är bra som utgångspunkt för prov och testplan men att det bästa är om 

egna testvarianter adderas. Genom att addera nya testvarianter skapas nya infallsvinklar vilket 

leder till en ökad förståelse för produkten.  

3.2.15 Struktur och beroende  

Tester av regressionstyp är som tidigare beskrivet ett test som används vid upprepade 

tillfällen. Vid tillämpningen av regressionstest innefattar detta användandet av befintliga 

testfall från tidigare som sätts ihop till ett program. Eventuellt görs mindre uppdateringar på 

sammansättningen av testfall för att passa de förändringar som gjorts på produkten. På grund 

av dessa oundvikliga uppdateringar är det lämpligt att provmetoderna och testfallen är 

modulärt uppbyggda. På så sätt undviks onödigt beroende av testfallen sinsemellan och 

genom att ha ett antal fasta testfall kan extraarbete reduceras. (Engel 2010)  

Testfallen kan vara av varierande grad beroende av varandra vilket visas i Figur 5. Från de 

två mittersta rutorna framgår att antalet testfall går att reduceras eftersom de överlappar 

varandra med liknande testförhållanden.  

Figur 5. Testfalls beroende och redundans (Black 2002) 

Med tiden kommer helt nya testfall att utvecklas, processer ändras och metoder justeras. Med 

oberoende testfall i enlighet med Figur 5 och med en strukturerad testsystemarkitektur, se 

Figur 2, kommer det vara lättare att underhålla metoderna. Därtill är det också lättare för nya 

personer i testgruppen att lära sig metoderna och undvika begångna misstag (Black 2002). En 

bra struktur ökar också sannolikheten för att testerna ska bli repeterbara. Pries & Quigley 

(2011) anser att ett bra sätt för ökad struktur är användandet av checklistor.  

3.2.16 Miljöfaktorer  

Det kan vara både tidskrävande och kostsamt att hitta avgörande miljöfaktorer som produkten 

kommer att komma i kontakt med. Samtidigt är det inte särskilt klokt att göra ett ”elefantfot-” 

test. Det vill säga att det är uppenbart att till exempel en konservburk går sönder om en 

elefant ställer sig på den.  
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På motsvarande sätt är det inte att bara testa under de mest krävande förhållandena. Ett sådant 

fall säger oss egentligen inget om hur bra produkten är i verkligheten (Pries & Quiqley 2011). 

Miljöfaktorer är ofta interaktiva vilket innebär att när enskilda faktorer kombineras kan ett 

tuffare testfall skapas (O’Connor 2001). I detta måste även extremvärden tas i beaktning 

likaväl när och var dessa uppstår. Ett testfall bör således innehålla verklighetstrogna och 

kombinerade påverkande miljöfaktorer.  

Amerikanska NASA är en organisation som i hög grad försöker efterlikna verkligheten i sina 

tester. De använder filosofin ”test the way we fly” (NASA 2007, s. 112). Detta innebär att de 

använder realistiska systemkonfigurationer, utsätter det för realistiska miljöer och flyger 

igenom det tilltänkta uppdraget. Även militära standarder tar upp att testning bör återskapa 

verkliga miljöförhållanden i den mån det är möjligt. (DEF STAN 00-35 Del 3) Realistiska 

miljöer har samtidigt sina fallgroppar enligt Pries & Quigley (2011). Om de verkliga 

miljöerna, exempelvis återskapandet av en lastbils körsträcka, används i ett test men inte är 

tillräckligt utmanande är det inte säkert att den fyller sitt syfte. Det vill säga att man måste 

skapa sådana förutsättningar att eventuellt oönskade beteenden faktiskt kan uppstå.  

Samtidigt är det svårt att simulera realistiska förhållanden med flera påverkande faktorer 

inblandade när resultatet måste härledas. Tillämpas däremot bara en faktor är det enkelt att 

härleda resultatet men interaktionen mellan faktorerna uteblir.  

3.2.17 Ett tydligt syfte  

När ett prov ska utformas är det viktigt att klargöra varför det görs och syftet med det. Det 

gäller oavsett vilket prov man gör (Nelsson 1990). Syftets betydelse är genomgående för 

mycket av den litteratur som finns inom testning. O’Connor (2001) tar upp ett exempel där 

prov utförs för att ett företags interna processer säger så, utan att testet fyller något syfte. Ett 

annat exempel är det Amerikanska försvaret som i en av sina standarder kräver en onödigt 

lång provtid för komponenter. Provtiden är på hela 168 timmar och är antagen för att det 

råkar vara just 168 timmar på en vecka. Engel (2010) trycker på att syftet är av vikt för varje 

test. Därtill menar Engel att acceptanskrav måste specificeras för att kunna avgöra om provet 

är godkänt eller inte.  

3.2.18 Val av testfall med trädklassifikationsmetoden  

Metoden benämns vanligen vid dess engelska förkortning CTM (Classification Tree 

Method). CTM utvecklades på 90-talet ursprungligen för funktionsprov av mjukvara i 

system. Genom att bryta ner en produkt i mindre delar och dess testbehov likt ett träd, kan 

man med hjälp av en kombinationsmatris optimera testfall utifrån deras olika behov av 

indata. En fördel med CTM är att den är enkel att använda och att den därmed blivit anpassad 

för flera olika tillämpningar (Engel 2010). I Figur 6 visas en schematisk bild på en 

komponent eller ett delsystem som delats upp i olika egenskaper som sedan faller in under 

olika testfall. På detta sätt kan olika egenskaper testas i kombinerade testfall.  
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Figur 6. En schematisk bild på hur en komponent/ ett delsystem delas upp och kombineras i testfall. 
(Grotchmann 1994) 

CTM kan användas tillsammans med black-box-testning för att både designa testfall likväl 

som att kombinera och välja testfall. De enda förutsättningarna är en beskrivning om 

testobjektets interface och beteende. Genom att ha en bra översikt på testerna undviks att fler 

tester än nödvändigt genomförs (Conrad & Fey 2009).  

Grotchmann (1994) trycker på att CTM ger underlag för nödvändig dokumentation. 

Dokumentationen gör det möjligt att spåra testfallens uppbyggnad utan att för den delen 

begränsa skapandet. För att skapa trädet är det nödvändigt med kreativitet samt erfarenhet av 

produkten.  

3.3 Standarder  

Enligt Nationalencyklopedins definition är en standard resultatet av standardiseringar i form 

av beskrivningar, regler och rekommendationer för allmängiltig och upprepad användning 

(NE.se 2011). Standarder finns således i flera olika former, däribland organisationsspecifika, 

nationella samt internationella standarder. Fördelarna med standarder är att de ses som 

allmänt accepterade vilket kan systematisera processer och möjligöra harmoniseringar inom 

till exempel fordonsindustrin. Som oftast är standarder praktiska och konkreta men det är inte 

ovanligt med kompromisser som gör dem ointressanta. (Lagerström et. al. 2008) Vidare 

kommer olika standarder med relevans för studien och CD7 att presenteras.  

3.3.1 ISO-Standard 

International Organization for Standardistation, även vardagligt kallat för ISO-standard, är 

den största internationella organisationen som hanterar standarder. De ISO-standarder som är 

beskrivna nedan omfattar bland annat klimatkomfort och provmetoder.  
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ISO 10263  Anläggningsmaskiner – Förarmiljö  

Standarden består utav sex olika delar som alla berör förarmiljön 

för anläggningsmaskiner. Provmetoder och tillvägagångssätt 

beskrivs för klimattest av bland annat HVAC (del 4), avfrostning 

(del 5) och soleffekt (del 6).  

3.3.2 Militära standarder  

Vid militära applikationer ställs höga krav på funktion och driftsäkerhet. Av den anledningen 

testas och verifieras materielen noggrant och utförligt enligt egna standarder. Däribland finns 

väl genomarbetade standarder för hur militära fordon ska testas, vilka kan tillämpas på civila 

lastbilar. Nedan följer ett antal militära standarder från NATO, Storbritannien samt USA.  

STANAG 2895  NATO Standard – Extreme climatic conditions and derived 

conditions for use in defining design/test criteria for NATO 

forces material.  

STANAG 2895 beskriver vilka påverkande klimatfaktorer som 

finns och som måste tas i beaktning vid design och utvecklingen 

av materiel. Bland annat beskrivs klimatzoner med tillhörande 

temperaturintervall och luftfuktighet.  

AECTP 300   NATO Standard – Climatic environmental tests  

Detta är en av fem delar från STANAG 4370 som beskriver hur 

NATO allierade medlemmar ska testa sin materiel för olika 

miljöfaktorer. AECTP 300 beskriver flera olika provmetoder med 

fokus på miljöpåverkan för all typ av materiel.  

MIL-STD-810G US Department of Defense – Test method standard –

Environmental engineering considerations and laboratory 

tests 

En relativt heltäckande standard som på över 800 sidor beskriver 

allt från hur strategier bör utvecklas till hur testning bör ske över 

en produkts livscykel. Till skillnad från AECTP 300 beskriver den 

även annan provning såsom mekanisk testning, varför den är 

väldigt bred till sin utformning.  

Def Stan 00-35  UK Ministry of Defence – Environmental Handbook for  

(Del 3 & 4)  Defence Material 

Precis som sin amerikanska motsvarighet täcker denna standard 

flera olika typer av tester såsom mekaniska och kemiska. Däremot 

är det några fler miljötester för kyla och snö än i både 

amerikanska som i NATO standarden. Ej heller är den lika 

omfattande som den amerikanska varianten beträffande 

övergripande strategier för miljötester.  
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3.3.3 SAE standard  

SAE är en stor internationell sammanslutning för olika intressenter inom fordonsindustrin. 

Deras branchspecifika standard är anpassad för fordonsindustrin och kallas för SAE 

Recommended Practice, alltså rekommenderade arbetssätt direktöversatt.  

SAE J381 Windshield Defrosting Systems Test Procedure and 

Performance Requirements ~Trucks, Buses, and 

Multipurpose Vehicles, SAE Recommended Practice 

SAE J2777 Recommended Best Practice  for Climatic Wind Tunnel 

Correlation 

3.4 En teoretisk inblick i fordons klimatkomfort  

Med begreppet klimatkomfort avses den komfort som råder i en fordonshytt relaterat till det 

inre klimatet. Klimatkomforten är viktig för förarens arbetsmiljö och har därför inverkan på 

arbetsprestationen. (ISO 10551). Eftersom HVAC-systemet har till syfte att skapa just 

klimatkomfort påverkar detta begrepp utformningen av provmetoder. En kort introduktion 

kommer därför ges på området klimatkomfort och hur detta mäts.  

3.4.1 Faktorerna bakom klimatkomfort 

Det finns huvudsakligen sex termiska klimatparametrar som har inverkan på klimatkomforten 

i hytten på ett fordon (ISO 7730). Dessa är: 

 Aktivitetsnivå 

 Isolering med kläder 

 Solinstrålning 

 Lufttemperatur 

 Luftfuktighet 

 Lufthastighet 

För faktorerna ovan spelar HVAC-systemet en viktig roll för att temperaturen ska hållas på 

en jämn och stabil nivå utan märkbara variationer. I ISO 7730 har man fastslagit att om 

fluktuationerna i temperaturen är mindre än 1°C påverkas inte komforten märkbart. Är 

förändringshastigheten dessutom mindre än 2°C/h anses steady-state gälla. Enligt 

Scaniadokument TB4252 är steady-state uppnått när fluktuationerna i hytten är inom ±0,5°C i 

mer än 15 minuter.  
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Det är svårt att uppnå en jämn temperaturfördelning i en lastbil på grund av hyttens 

utformning. Till skillnad från en personbil är en lastbilshytt rätt hög invändigt vilket är 

problematiskt när varmluft stiger och kalluft sjunker. Isoleringen på hytten varierar och det 

finns många köldbryggor som gör att vissa delar blir väldigt kalla vid låg utomhustemperatur. 

Det kan till exempel vara behaglig temperatur i huvudhöjd samtidigt som det är minusgrader 

vid fötterna. Vid hög utomhustemperatur kan det istället vara svalt och behagligt vid fötterna 

men varmt vid huvudet på grund av hög solinstrålning genom fönsterrutorna. En lokal 

temperaturskillnad kan även bero på luftdrag som kan kyla vissa delar av kroppen. (ISO 

7730) 

Aktivitetsnivån hos en förare är relativt låg då denne arbetar stillasittandes. Hur känslig en 

person är för termiska skillnader beror bland annat på aktivitetsnivån och isoleringen från 

kläder. Ju högre aktivitetsnivå och kläder, desto mindre känsliga tenderar personer att vara 

vilket minskar risken för lokalt obehag.  

Luftfuktigheten i ett fordon beror på det omgivande klimatet, AC-systemet och hur många 

personer som färdas i fordonet. I artikeln av Rosendahl och Olesen (2006) ges att en ökning 

med 10% relativ luftfuktighet i en bil har samma effekt som en temperaturökning med 0,3°C. 

Därmed har inte fuktigheten någon större inverkan i det avseendet. Luftfuktigheten får 

däremot stor betydelse för klimatkomfort när den är hög i kombination med att det är varmt 

eller att människor känner sig varma (SMHI 2009). 

3.4.2 Hur klimatkomfort mäts 

Vad som är en god klimatkomfort är en subjektiv bedömning och skiljer sig därmed från 

person till person. Enligt den internationella standarden ISO 7730 sker en analytisk 

bedömning av den termiska komforten med indexen PMV (Predicted Mean Vote) och PPD 

(Predicted Percentage of Dissatisfied). PMV förutspår medelvärdet på en grupps bedömning 

av upplevd värme genom att de sex termiska klimatparametrarna bestäms. Utifrån PMV kan 

sedan värdet på PPD beräknas vilket uppskattar i procent antalet termiskt missnöjda personer 

som känner sig för varma eller för kalla.  

Scania har tagit fram en egen mall för subjektiv bedömning av egenskaper inklusive 

klimatkomfort, se Bilaga 4. Denna mall har en 10-gradig skala där betyget 10 är förstklassigt 

och betyget 1 är mycket dåligt (Scaniadokument RC2009053.doc). Människor reagerar olika 

vid olika temperaturer och därför är det viktigt att få input från flera håll när 10-skalan 

används för subjektiva bedömningar. Generella reaktioner vid varierande temperatur är enligt 

nedanstående (Scaniadokument TB4252). 

25°C Sömn störs. 

24°C Människor känner sig varma, slöa och sömniga. Behagligt utan kläder. 

22°C Mest bekväma inomhustemperatur året runt för stillasittande människor. 

21°C Optimalt för att prestera i mentalt arbete. 

18°C Fysiskt inaktiva människor börjar huttra. Behagligt för aktiva människor.  
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Att utföra mätningar på klimatkomforten görs inte enbart genom subjektiva mätmetoder. För 

att repeterbarhet och korrelation till tidigare tester ska kunna ge tydliga resultat, måste 

mätningar även göras med olika mätinstrument. På så sätt kan jämförelser, i mätdata och 

grafer, visa på hur en förändring av systemets utformning påverkar dess prestanda. 

Mätinstrumenten som används är bland annat termoelement (temperatur sensorer), 

luftfuktighetsgivare, luftflödesgivare och värmekamera (Scaniadokument RCIT Road Map).  

3.5 Klimat och temperaturdata 

Det rådande utomhusklimatet har som tidigare nämnts en stor inverkan på fordonets 

klimatanläggning. I kommande avsnitt kommer därför dokumenterade generella erfarenheter 

kring klimattestning och förekommande klimatförhållanden att behandlas.  

3.5.1 Solteori 

Den uppvärmning som sker av hytten till följd av påfallande solstrålning skiljer sig från fall 

där en hög omgivande lufttemperatur utgör värmekällan. Solstrålningen genererar en riktad 

uppvärmning och termiska gradienter. Mängden absorberad eller reflekterad hetta beror 

främst på egenskaperna hos föremålets yta som bestrålas. Till exempel ojämnheter och färg 

där en mörk yta jämfört med en ljus uppvisar stor temperaturskillnad. (MIL-STD-810G) 

Solintensiteten varierar över olika delar av världen men största källan till variationer beror 

framförallt på moln. Ett moln kan på bara några få sekunder ge skiftning mellan 0-900 W/m
2
 

(SMHI 2009). I STANAG 2895 finns generella temperaturer, relativ luftfuktigheter och 

solintensiteter vilka beskrivs i Tabell 1. Värdena kopplar mot olika klimatzoner och vart 

dessa förekommer kan ses i Bilaga 5.  

Tabell 1. Varma torra samt varma fuktiga klimatzoner. 

Klimatzon 
Temperatur 

[°C] 

Relativ fuktighet 

[%] 

Max solintensitet 

[W/m²] 

A1 Extremt varmt och torrt 3249 38 1120 

A2 Varmt och torrt 3044 1444 1120 

A3 Mellanliggande värme 2839 4378 1060 

B1 Fuktigt och varmt 2332 6688 1120 

B2 Fuktigt och hett 2635 74100 1120 

 

3.5.1.1 Effekter av solstrålning  

Den primära effekten av solstrålning är med avseende på klimatkomforten värme (MIL-STD-

810G). Solstrålningen kan påverka regleringen av HVAC och även ge obehag på kroppen vid 

direktstrålning genom fönstren under körning. Om ett fordon sedan parkeras i solen en varm 

sommardag efter körning kan kupétemperaturen stiga upp till 85ºC (Holmberg 2010).  
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3.5.1.2 Tester med solsimulering 

Soltestning sker normalt endast i plusgrader eftersom lamporna som genererar det simulerade 

solljuset inte klarar av att köras när det är kallt. Om inget annat anges bör vindhastigheten 

ligga runt 1,5-3 m/s enligt MIL-STD-810G. Ett luftflöde på 1m/s kan generellt innebära en 

reducering av temperaturökning med 20%. Vidare rekommenderas att vid vindhastigheten 

inte understiga 0,25 m/s vid simulering av vindstilla förhållanden.  

Teoretiskt inkluderar 1120W/m² angiven i Tabell 1 all strålning som ett testföremål utsätts för 

vilket även omfattar reflekterad strålning från testkammarens väggar (MIL-STD-810G). Den 

exakta intensiteten beror samtidigt på vilket klimat som studeras. Standarden ISO 10263 (del 

6) fastställer exempelvis att 950±95 W/m² kan ses som normala testförhållanden. Hucho (et 

al. 2007) samt SAE J2777 anser däremot att 1000W/m² bör användas vid solsimulering.  

Vid solsimulering anser MIL-STD-810G även provföremålet ska utsättas för 24-timmars 

cykler där bestrålning och temperatur simuleras kontrollerat enligt dygnets variationer. 

Standarden rekommenderar att minst tre kontinuerliga cykler utförs vid testning.  

3.5.2 Regnteori  

När det regnar har regndroppar olika storlek och faller olika tätt. Hur regndropparna formar 

sig beror bland annat beror på vattentillgången i atmosfären samt väderförhållandena på väg 

ner mot marken. Den ungefärliga intensiteten på en mycket kraftig åskskur har en nederbörd 

på 1 mm per minut. I Sverige är intensiteten sannolikt inte högre än 5 mm per minut men ett 

uppmätt världsrekord på 31 mm per minut finns i USA. Hur länge en regnskur håller i sig 

beror på hur snabbt molnen rör sig men kan pågå upp till ett par timmar. Vanligen pågår 

skuren däremot bara 5 till 10 minuter och inte längre än en timme. (SMHI 2009) Till 

vanligheten hör även att kortare skurar är mer intensiva än långvariga (AECTP 300).  

3.5.2.1 Regnvattnets påverkan  

Regn kan påverka ett tekniskt system på flera olika sätt. Exempelvis kan vatten som trängt in 

i skarvar och utrymmen frysa till is och ge upphov till sprickbildning i material. På grund av 

vattens värmeledningsförmåga kan regn också leda till temperaturförändringar. När 

luftfuktigheten sedan stiger som en följd av regn kan det på sikt utvecklas mögel. (AECTP 

300)  

3.5.2.2 Tester med regnsimulering  

Vid testning enligt standarden AECTP 300 är intensiteten på regnfall uppdelad efter olika 

testnivåer, se Tabell 2.  

Tabell 2. Testnivåer och regnintensitet från AECTP 300 

Testnivå Intensitet Provtid Vindhastighet 

Extrem 14 mm/min 5 min Om specificerat för testet 

Hög 8 mm/min 25 min Om specificerat testet 

Steady-state 1.7 mm/min 120 min 18 m/s 
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Den längre steady-state-nivån är lämplig för testobjekt som kan bygga upp vattenfickor eller 

absorbera vatten eftersom den pågår under en längre tid. Vindhastigheten beror på 

kravspecifikationen för objektet som testas men vid steady-state-nivån är det en minsta nivå 

som är angiven i standarden. De 18 m/s som är angivet i Tabell 2 är baserat på vad som 

vanligen förekommer i storm.  

Både provtiden och vindhastigheten är dock grundat på ett stationärt förhållande. Vid 

exponering för till exempel vattensprej från vägar rekommenderas istället en intensitet på 40 

mm/min i minst 40 minuter om inget annat angetts. I MIL-STD-810G anges dessutom att 

vattnets hastighet bör som riktlinje vara minst cirka 65 km/h (18 m/s) i fallet med 

vägvattensprej. Detta tuffare fall liknar inte en naturlig regnskur men det ger en högre nivå på 

tillit objektet som testas. Temperaturen bör om inte annat är specificerat för kontrollerade 

miljöer vara 23ºC±2ºC med en relativ luftfuktighet på 50%±5% (MIL-STD-810G). Däremot 

kan det vid regn eller dimma vara en relativ luftfuktighet upp emot 95-98% (SMHI 2009).  

Efter exponeringen för vatten ska testobjektet inspekteras inom en timme. (AECTP 300) 

Enligt MIL-STD-810G ska sedan dokumentationen bland annat innehålla följande vid tester 

med regn: 

 Provtid  

 Vattentemperatur  

 Intensitet 

 Testobjekttemperatur  

 Vindhastighet 

 Eventuell avvikelse från plan  

3.5.3 Snöteori 

Vad är egentligen snö? Snö är vatten som frusit och är alltså en form av is. Vilken typ av 

iskristaller som bildas beror till stor del på temperaturen. Kall nysnö är lätt och porös i 

motsatts till fuktig nysnö som är kompakt. Enligt SMHI delas snöfall in i lätt, måttligt och tätt 

snöfall. En ökning av snödjupet på mer än 0,5 cm per timme definieras som måttligt och för 

tätt snöfall ska ökningen vara 4 cm per timme. (SMHI 2009)  

För att skapa snö behövs kyla. I standarden STANAG 2895 beskrivs en klimatzonsindelning 

vilket återfinns i Tabell 3. Grovt beskrivet förekommer klimatzonerna C0 och C1 på alla 

kontinenter. Klimatzon C2 finns bland annat i Kanada, Ryssland och norra Europa. De 

kärvaste klimatzonerna C3 och C4 förekommer främst i Sibirien, Grönland samt polerna. 

Scanias egna klimatzonsindelning finns i Scaniadokument TB4207. 
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Tabell 3. Klimatzoner och deras temperaturintervall enligt STANAG 2895.  

Klimatzon Temperatur [°C] Relativ fuktighet [%] 

C0 Mild köld -19-6 Tenderar att mättas 

C1 Mellanliggande köld -32-21 Tenderar att mättas 

C2 Köld -46-37 Tenderar att mättas 

C3 Svår köld -51 Tenderar att mättas 

C4 Extrem köld -57 Tenderar att mättas 

 

3.5.3.1 Snöns påverkan 

Snö kan påverka system på flera olika sätt. Exempelvis kan snö täppa igen luftintag eller 

tränga in i utrymmen där den inte bör finnas. Ett problem med detta är särskilt då snön 

smälter och eventuellt återfryser till is. (DEF STAN 00-35 Del 4) Eftersom motorn på en 

lastbil är varm finns det en stor risk för att snön smälter till vatten. Under verklig körning 

kommer snön att kunna rensas bort av föraren med jämna mellanrum vid stop men viss 

tolerans mot snöuppbyggnad måste finnas. (DEF STAN 00-35 Del 3)  

3.5.3.2 Konstgjord snö  

Att framställa snö som liknar den naturliga är enligt DEF STAN 00-35 (Del 3) inte lätt och 

den konstgjorda snöns karaktär bestäms av:  

 Avståndet mellan snömunstycket och objektet  

 Vindhastigheten 

 Flödet av luft och vatten genom snömunstycket 

 Temperaturen på vattnet 

 Temperaturen i testkammaren 

Beroende på parametrarna ovan kan snön normalt varieras mellan blötsnö (partikelstorlek 45 

µm, densitet 450 kg/m
3
) till torrsnö (partikelstorlek 20 µm, densitet 200 kg/m

3
). Den tyngre 

snön med större snöpartiklar uppstår vid lägre temperatur än den torra snön. (Hucho et. al. 

2007) Bästa temperaturen för att skapa drivsnö är enligt DEF STAN 00-35 (Del 3) vid -8°C 

till -10°C. Denna temperatur kan dock behöva sänkas ned mot -32°C till -40°C beroende på 

avståndet mellan snömunstycket och föremålet som testas. Ett litet avstånd med låg 

temperatur gör att snön blir till hagel när inte vattnet hinner frysa.  

3.5.3.3 Tester med snösimulering 

Vid testning med snö är det bäst om temperaturen kan hållas i det specificerade intervall som 

avses testas. Dock krävs det en kompromiss för att skapa snön och vilken temperatur som bör 

tillämpas. Saknas specifikation för testobjektet bör temperaturen enligt DEF STAN 00-35 

användas enligt Tabell 4. Temperaturen väljs i relation till vilken klimatzon som ska testas, se 

Bilaga 5. Vindhastigheten bör inte heller varieras under testet då det kan påverka kvalitén på 

snön. I den militära standarden används vindhastigheten 13 m/s som referenshastighet för 

simulering av drivsnö. (DEF STAN 00-35 Del 3)  
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Tabell 4. Rekommenderade temperaturer för snösimulering enligt DEF STAN 00-35.  

Klimatzon Temperatur [°C] 

C0 Mild köld -6 

C1 Mellanliggande köld -21 

C2 Köld -31 

C3 Svår köld -31 

C4 Extrem köld -31 

 

När det gäller snö går det till viss grad att accelerera provningen, enligt erfarenheter dragna i 

Scaniadokument C115_2176 och Scaniadokument 7003705. Precis som med kalla tester 

måste bilen förkylas innan provet kan påbörjas, enligt Scaniadokument C070_228, i minst 15 

timmar. Tiden för nedkylning kan minskas genom att fordonet kyls av med hjälp av fläktarna 

och luftströmmen i en klimatanläggning (Fletcher et al. 2001). Därefter ska det i enlighet med 

militära standarder appliceras snö under minst 30 minuter. I MIL-STD-810G beskrivs att 

solens påverkan i det kalla klimatet som försumbart och likaså tenderar luftfuktigheten att 

mättas.  
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4 Empiriska studier  

De empiriska studierna har två delar. Dels den interna där frågor ställts till fyra olika 

grupper inom Scania och dels en extern del. I den externa delen har kombinerade intervjuer 

och observationer genomförts på FMV Provplats Karlsborg, SAAB Engineering Services, 

TitanX samt Volvo Cars.  

4.1 Provning på Scania  

Provningsprocessen på Scania är den process som alla ska förhålla sig till. I denna beskrivs 

de olika steg som ska ske och hur provningsanmodan upprättas. Provningsanmodan (PA) är 

det dokument i vilket konstruktören beställer provet, alltså en form av provplan. På Scania 

beskrivs testfallen i uppdragsbeskrivningen för testet vilket ingår i PA.  

4.1.1 Scania RECT 

På gruppen RECT testas elkomponenters funktion och livslängd. Detta görs enligt 

internationella standarder och det är framförallt två strategier som används. Antingen körs 

testet tills komponenten går sönder eller så körs det tills ett visst värde är uppnått. Arbetet 

sker utifrån erfarenheter och mätningar men även med input från andra grupper, exempelvis 

gruppen RTTC. Det går att lära sig mycket från fältkvalitén och utifrån det göra revideringar, 

enligt Beatriz Espinosa Arronte som är testingenjör på RECT. Till stöd används olika 

kravdokument till exempel Scaniadokument TB1900, som uppdateras ungefär vart 5:e år. 

Dock sker revideringar numera under tidens gång. Beatriz önskar däremot att det tydligt 

skulle stå vilken utgåveversion det är på respektive kravdokument. För själva proven finns 

det färdiga sekvenser som kan grupperas men de inget krav utan konstruktören kan själv välja 

sekvens. 

På gruppen testas inte hela system utan det är på komponentnivå de arbetar. När 

komponenters livslängd ska provas är det ingen bra idé att göra detta i realtid eftersom det 

kan ta många år. Istället är det främst accelererade tester som utförs till komponenterna går 

sönder. Beatriz trycker på att det är väldigt viktigt att definiera syftet med ett test och att det 

därigenom går att spara mycket tid.  

4.1.2 Scania RTTC 

Vid gruppen RTTC som arbetar med motorns kylprestanda, strukturerades och 

dokumenterades provningen för ett par år sedan. Flera av testerna genomfördes långt innan 

denna utveckling men det saknades dokumentation. Syftet var således att kvalitetssäkra 

processen för att skapa en överblick på provverksamheten. En följd av detta blev också att 

dokumentationen fungerar som ett stöd för att förbereda och utföra testerna. Samtliga tester 

finns dokumenterade i ett översiktsdokument (Scaniadokument TP7003715), med hänvisning 

till respektive provblad (provmetod) och andra kopplade dokument. En illustration på hur 

strukturen för det dokumentet ser ut kan ses i Figur 7.  
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Figur 7. Illustration av strukturen på översiktsdokumentet. 

Rickard Petterson på gruppen RTTC berättar att provbladen beskriver de viktigaste proven 

och togs fram utifrån den kunskap som fanns inom gruppen. Dokumentationen bildar en form 

av handbok som utgör en grund för testningen. Denna handbok blir en kompetenssamling 

som också är bra för oerfarna personer. Provbladen har reviderats men det sker ej 

kontinuerligt. Rickard medger under samtalet att en årlig revision hade varit bra.  

4.1.3 Scania RCIP 

Jörgen Wahlqvist är konstruktör på gruppen RCIP vilka bland annat ansvarar för 

kravspecifikation av hårdvaran för HVAC. När en specifikation skrivs och ett krav 

formuleras måste det gå att verifiera kravet eftersom kravet annars blir meningslöst.  

När ett test sen ska beställas behöver inte en konstruktör skapa allting själv. Till viss del går 

det att utgå från färdiga testfall beroende på vad som är gjort innan. Det går att titta på gamla 

specifikationer och rapporter men kopplingen till ett krav har inte alltid funnits tidigare. 

Snarare har det varit att om något känts osäkert som har fått ligga till grund för vad som ska 

testas. Det har då lett till att både provmetodik och krav har tagits fram under provets gång.  

4.1.3.1 Testning 

Provningen kunde tidigare bli ganska improviserad och ofta fanns ett större provningsbehov 

än vad som gick att genomföra. Fokus lades på det som var mest kritiskt och sedan har 

utvecklingen historiskt sett få gå vidare utan tester. Särskilt vid provning av mjukvara känner 

Jörgen att det är långt ifrån verkligheten för hur provning genomförs, utan någon större del 

repetitiv provning. Alla steg hinns inte med och tyvärr har prov fått ske på färdig lastbil för 

att se om det gick eller inte. Det har inte provats från komponent till system till färdig lastbil 

som annars är önskvärt. Detta kan relateras till att tid och resurser utgör begränsningarna. 

Även dåligt skrivna specifikationer har stor inverkan och slår igenom hela vägen i 

arbetskedjan. Om kraven är otydliga eller omöjliga att prova försvåras arbetet ytterligare. 

Jörgen anser inte att det är någon kommunikationsbrist utan att det uteslutande handlar om 

resurser. Det är lyckligt att det åtminstone testas med hög kvalité, tilläger Jörgen. 

  

Översikt  

Standardiserade 
prov 

Kylprestanda  

Testfall  

Testfall 

Robusthet 

Testfall  

Testfall 

Standardiserade 
beräkningar  

Kylprestanda 

Testfall  

Testfall 

Robusthet 

Testfall  

Testfall  



31 (68) 

När konstruktörerna utvecklar ett testfall själva utgår de främst från erfarenheter då det inte 

finns något lista som säger hur det ska göras. För HVAC finns ännu inte någon provmetodik 

gällande vilka saker som ska gås igenom. Det uppstår ett glapp på grund av att det tar lång tid 

mellan framtagning av nya HVAC system och att det främst görs förbättringar på befintlig 

HVAC. 

4.1.3.2 Kravspecifikation och provmetod 

Om det finns relevanta standarder relateras provningen till dessa. Det märks vid framtagning 

av kravspecifikationer att olika företag har egna varianter. Vissa personbilsstandarder är inte 

riktiga standarder utan en slags branschstandard för hur provning av en del saker har 

utvecklats. Finns det standarder underlättar det däremot för alla. Proven blir billigare och det 

är enklare att lägga ut prov externt om det är tydligt vad som finns. Om sådana standarder 

existerar försöker vi använda dem, berättar Jörgen. 

Relateringen till kravspecifikationer har blivit bättre och bättre med tiden genom förbättrade 

processer. Innan låg denna information hos varje konstruktör som i stort sett hade det i sin 

bokhylla som denne hade skrivit ner det. Idag utgör en kravspecifikation grunden för 

utförande av tester för att kunna verifiera produkten. Dock kan prover som inte kopplar till 

kravspecifikationen också utföras om det finns misstanke om att det är viktigt. Detta baseras 

oftast på erfarenheter. 

Att skriva en kravspecifikation är inte heller helt trivialt. Många gånger är det svårt att veta 

exakt vilken parameter fokus ska läggas på utan mer att det är något där som måste provas. 

Det är ett omfattande arbete att kunna sätta siffror på saker och ting för att ha något att utgå 

ifrån. Det hänger sedan mycket på provmetoden hur mätningen går till. Att 

kravspecifikationen innehåller saker som ska testas samt att det utförs erfarenhetstester utöver 

det, kan ge olika tolkningar. Erfarenheterna kan vara dokumenterade i form av tidigare prov 

som men inte är kopplade till någon kravspecifikation. 

4.1.3.3 Användandet av funktionerna i CD7  

Vid testning går det att titta på komponent, system och helbil. På komponentnivå är det oftast 

livslängd som undersöks. Först på system ska testutrustningen visa om det ser rimligt ut och 

att vi har valt rätt nivå på saker och ting, berättar Jörgen. I CD7 kommer regn och snö vara 

något att utnyttja för testning av HVAC. Det kommer även bli enkelt att mäta RAM-tryck 

(förhöjt tryck genom luftintag till följd av fordonets rörelse och luftmotstånd) och trycknivåer 

i hytten. I dagsläget är regn och snö inte specificerat vilket beror på avsaknaden av en bra 

provmetod för hur mätningen ska gå till.  

Tidigare har prov med regn gjorts på lite olika sätt men i CD7 är det troligt att metoderna får 

växa fram efter mer kännedom om anläggningens egenskaper och vad som fungerar. En 

metod är att mäta hur mycket vatten som kommer in och hur mycket som kommer ut via 

dräneringen. Mätningar kommer i sin tur att bero på vilka regnintensiteter som väljs. Jörgen 

tror att man får jobba ihop med utrustningen för att hitta lämpliga testnivåer, exempelvis kan 

referenser i dagens bil användas. Tillförlitliga regntest ute på riktiga vägar är något svåra 

eftersom exempelvis ett skyfall inte varar länge och varierande regnintensitet är vanligt. 
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HVAC-systemet påverkas av vindrutetorkarna genom att varje svep skickar ner vatten över 

fronten från rutan vilket ökar inträngningen av vatten. Samma sak gäller för snö men det är 

något enklare.  

Det finns mycket som kan göras med provmetoderna. Jörgen tycker att mer fokus borde 

läggas på regn och snö eftersom det är problem med att dessa sätter igen filtren på fältet. Det 

kommer in för mycket vatten och det är separationsfunktionen innan filtret som är viktig att 

komma åt. En metod för att utvärdera det skulle uppskattas säger Jörgen. Vinterprov där 

bland annat detta testas kan idag bara ske under några veckor om året. Framförallt är det den 

torra snön som är det största problemet men det förekommer även andra fenomen. Ett 

klassiskt exempel som han tar upp är en lastbil som åker från Stockholm när det är blötsnö. 

Denna blötsnö fryser till is när lastbilen kör norrut till Gävle. Dock kan sådana fenomen ske i 

ett litet temperaturintervall och därför eventuellt vara svåra att testa i en klimatvindtunnel. 

4.1.3.4 Utvecklingsbehov 

Kommunikationen mellan konstruktörerna och RCIT gällande provning sker genom att alla 

inblandade i testet möts. Det görs en tidplan i projektet och vissa prov som ska göras planeras 

in tillsammans. En djupare detaljnivå på detta finns inte än men det diskuteras alltid innan 

provningen. Jörgen berättar att en begränsning i kommunikationen är att de inte har hela 

”kartan”. Saker och ting görs för sällan eftersom lastbilsutvecklingen tar lång tid. Jämför med 

till exempel HVAC- leverantörerna som släpper ett antal HVAC om året och vet precis vilka 

saker som ska testas. Hade hela kartan funnits med vilka steg som ska tuggas igenom för att 

ta fram ett nytt klimatsystem skulle det vara mycket enklare. Detta är däremot inte gjort i en 

handvändning.  

Jörgen säger att det vore bra med ett skelett på en standardiserad provmetod som sedan går att 

förfina. En bra grund för alla fall som det går att bygga vidare på skulle vara ett jättejobb. Det 

får inte bli för fyrkantigt för att undvika att det blir många saker att fylla i utan att någon vet 

varför. Just PA (provanmodan) är bra för där står syfte och vad som ska göras. Däremot finns 

ingen koppling till helheten eller en struktur mellan dessa PA. Det finns till exempel ingen 

struktur med ett övergripande klimatprov med underliggande delar som ska provas. 

Metodutveckling är något som inte har hunnits med. För en vidare utveckling är kopplingen 

mellan provmetoderna och kravspecifikationen något av det viktigaste. Då blir det enklare att 

komma igång istället för att börja leta fram ett annat dokument men det är inget måste.   

4.1.4 Scania RCIC 

Kristin Gahm är objektledare för ACC-regleringen (reglersystemet för HVAC) vid gruppen 

RCIC och arbetar därmed mycket med gruppen RCIT. Enligt Kristin är det bra att kunna 

använda sig utav en anläggning med kända förhållanden. Framförallt kommer en fast 

laborativ testmiljö innebära tidsbesparingar. Vägprover kommer dock fortfarande vara 

intressanta för att kunna få ny input och nya idéer.  
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4.1.4.1 Testning 

Något Kristin vill se mer av är regressionstester av HVAC. Exempelvis om en förändring 

görs i HVAC-regleringen för sommarförhållanden och därefter testa att det fungerar lika bra 

vid vinterförhållanden. Hon säger sig ha sett hur leverantörer och andra tillverkare har fasta 

testsekvenser som tillämpas. Eftersom det inte finns några standardiserade regressionstester 

har Kristin och hennes kollega ibland gjort egna varianter på testfall som de använder. Att ha 

mer fasta testfall framtagna av testingenjörerna likt testfall ”KungBore” (Scaniadokument 

C070_228) kan hon därför tänka sig.  

Det gäller att få med mycket i samma testfall för att testningen ska bli effektivt. Samtidigt 

medger Kristin att det kan vara farligt med användandet av samma metod hela tiden. Det kan 

finnas fel som ligger utanför provmetoden och därmed inte hittas när testningen sker 

standardiserat.  

4.1.4.2 Kravspecifikation och provmetod  

Kraven på ett system ska vara kopplade mot en provmetod men det kan finnas testbehov som 

inte kopplar mot något krav i dagsläget. Kristin tycker att det allra bästa är om testledaren är 

delaktig när krav tas fram och samtidigt kan skriva testfall. Det måste däremot finnas en 

tydlig ansvarsfördelning där hon anger kraven i kravspecifikationer och testgruppen tar fram 

testfallen. Kristin tycker även att det vore bra om det skulle finnas en provmetod som täcker 

in mycket och som går att köra igenom på några dagar. 

4.2 FMV Provplats Karlsborg  

P-O Stenberg var värd för besöket vid FMV:s Provplats Karlsborg och klimatanläggningen 

som ligger en bit utanför Karlsborg. Klimatanläggningen togs i drift 1981 och ger möjlighet 

till tester i värme med solsimulering, luftfuktighet samt sträng kyla. Således är det ingen 

klimatvindtunnel då den saknar vindtunnelkapaciteten. Det är tydligt att anläggningen 

ursprungligen byggdes för militära ändamål, eftersom det går att skjuta inifrån och ut mot ett 

stort kulfång.  

4.2.1 Testning enligt militära standarder  

Enligt P-O görs tester inom försvarsindustrin nästan uteslutande i enlighet med olika 

internationella standarder. Inom FMV har man i stort sett fullt ut tillämpat NATO-standard 

sedan 4 till 5 år tillbaka, exempelvis AECTP 300 som ingår i STANAG. Innan dess användes 

en svensk militärstandard inom FMV men den grundade sig delvis på internationella 

standarder ändå. Kunnandet om testning på FMV grundar sig i sin tur mestadels på 

erfarenhet. 

En STANAG-standard är generell och ej facit till allt även om många så önskar, menar P-O. 

Att skräddarsy egna testfall är därför inte heller förbjudet. Nästan alla militära standarder 

inleds med att det bästa är att göra fältmässiga tester och mätningar under 5 år. De standarder 

som tillämpas är hyggliga kompromisser som fungerar för de krav som ställs i militära 

sammanhang.  
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Utgångspunkten för testningen är produktens livscykel där en vägledning för 

livscykelanalysen också finns med i standarden. Det är bra att veta vad systemet kommer 

utsättas för och specificera detta. En analys visar på vad systemet kommer utsättas för som 

sedan omsätts till befintliga standarder för testningen. Ofta prövas fordonen mot de värsta 

förhållanden som kan tänkas råda, exempelvis sträng kyla. Företagen vill inte heller betala 

extra pengar för saker som inte behöver testas.  

När kunder kommer till FMV för att testa förs en dialog om vad som är relevant att testa även 

om man aktar sig för att ge rekommendationer till kunderna. Företagen vet däremot kanske 

inte vad produkten kommer utsättas för att och då väljer man hellre att pröva enligt militära 

standarder än egna varianter. Samtidigt är det enligt P-O minst lika viktigt att ange vad som 

är godkänt respektive icke godkänt.  

4.2.2 Tester som genomförs  

Som P-O upplever det är de vanligaste förekommande provfallen extrem kyla och 

funktionsprov i kyla. Historiskt sett har det testats mycket start och stopp i kyla med avseende 

på svenska vinterförhållanden. Det är annars mycket fokus på fordons AC-funktion i varma 

klimat. Det vill säga att AC-systemet klarar av att hålla den temperatur som är tänkt. 

FMV brukar normalt testa med hög värme först och avsluta med kyla i sin anläggning. Det 

görs eftersom saker oftast går sönder vid kyla snarare än i värme. I militära sammanhang sker 

sedan tester i minst 3 cykler, upp till 7 cykler och där varje cykel representerar ett dygn. Det 

beror självklart lite på vad som testas. Däremot är det inte ovanligt att kunderna kommer med 

egna önskemål om vilka intervall som ska användas.  

4.3 SAAB Engineering Services i Trollhättan 

Stefan Hellqvist vid testlabbet visade anläggningen och var med på intervjun. Medverkade 

under delar av intervjutillfället gjorde även Kurt Vesterberg och Anders Lindén som också 

arbetar med SAAB:s klimatvindtunnel i Trollhättan. I deras klimatvindtunnel är det möjligt 

att simulera vind, sol, regn, snö, nedsmutsning med UV-vätska, temperatur och luftfuktighet.  

Mycket av kunskapen som finns vid anläggningen har de lärt sig över tiden. Samtidigt menar 

Kurt att många är alltför fokuserade på sitt område och ibland missar helheten.  

4.3.1 Tester som utförs i klimatvindtunneln 

I SAAB:s klimatvindtunnel görs flera olika tester med avseende på HVAC och 

klimatkomfort. Eftersom de utvecklar sin egna reglerprogramvara för klimatsystemet behövs 

en hel del testning. Inom personbilsindustrin är det korta utvecklingscykler och därför görs 

det om mycket i bilen. Ofta får man testa grundfallen först och ta specialfallen senare. Det 

finns en risk att man annars fastnar i enskilda delar menar Stefan.  
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Exempel på förekommande tester som görs vid SAAB är:  

 Temperaturstabilitet i kupén vid låga laster.  

 Korta stopp på 0-2 timmar som kan ske exempelvis vid shopping eller andra 

ärenden som föraren utför.  

 AC-funktionalitet vid olika hastigheter och påverkan av luftintag.  

 Kondensvattenhantering så att inget vatten fastnar i systemet och fryser fast 

eller börjar lukta illa.  

 Dynamiska förlopp, såsom ”cool-down” (nedkylning från varmt) och ”heat-

up” (från kallt till varmt)  

 Rena funktionsprov, exempelvis att AC kyler ner tillräckligt bra. Vid dessa 

fall börjar SAAB på en hög temperatur och går sedan nedåt. En så kallad 

”ambiant sweep”. 

 En bit in i projekten sker så kallade HWE (hot weather evaluation) och CWE 

(cold weather evaluation). Dessa är subjektiva bedömningar där fordonen 

testas med fyra personer i olika hastigheter under ca 50 min. Det kan 

exempelvis vara intervallen 50 km/h  70 km/h tomgång. Även detta är ett 

arv från GM-tiden där chefer och projektbeställarna får deltaga för att kunna 

tycka till.  

Enligt Stefan är det nästan bara klimatkomforttest som solfunktionen används till. Solen har 

en stor inverkan på klimatkomforten. UV-funktionen används i stort sett aldrig för HVAC 

utan är mer för nedsmutsningsprov och kaross.  

Regnsimulering kan användas för att till exempel testa vatteninträngning i HVAC och det går 

att köra testet länge utan problem. Vid användandet av snökanon är det snöpackning i fronten 

på bilen som undersöks. Blir det för mycket snö kan luftintaget till HVAC täppas igen på 

bilen. På grund av SAAB:s klimatvindtunnelkonstruktion finns det en begränsning i hur länge 

som snöfunktionen kan användas. I deras fall är det 45 minuter i tre omgångar som körs 

innan anläggningen måste avfrostas. Av den anledningen läggs snösimulering som oftast på 

en fredag för att snön ska tina över helgen. Det blir en typ av konstgjord snö som bildas men 

det görs ingen närmare kontroll på snötyp än den som gjordes vid inköpet av anläggningen. 

För SAAB har det varit tillräckligt ändå. 

Det är svårt att accelerera testningen i klimatvindtunneln. Däremot går det att förkyla eller 

förvärma fordonet innan testet i en separat hall. När ett prov är klart går det att ha nästa bil 

klar redo direkt efter. Det finns även enkla trix som att till exempel öppna motorhuven för att 

kyla snabbare. På så sätt kan kanske ett prov till hinnas med under en dag berättar Kurt.  

Vanligen tillämpas 24 timmars förtemperering för att bilen ska bli riktigt kall eller varm. 

Därefter körs testet normalt till att steady-state för testfallet uppnåtts. Utöver ett stort antal 

parametrar från fordonets interna system loggas bland annat 40-80 analoga mätpunkter för 

temperatur, solintensitet samt glastemperatur. Antalet punkter kan variera beroende på hur 

länge som fordonet disponeras för testning.  
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4.3.2 Grunderna för provmetoder på SAAB 

De provmetoder som används för närvarande på SAAB tog sin form under det tidigare 

samarbetet med biltillverkarna Opel och GM. SAAB, Opel och GM hade olika nivåer som 

sedan fick anpassas ihop till en. Det skulle vara samma över hela GM-koncernen. Ibland var 

det den bästa metoden och ibland var det de som var mest högljuda som avgjorde. Det skilde 

däremot inte så mycket och liknande provmetoder fanns redan innan på SAAB. Efter 

uppbrottet har man behållit det som varit bra för att arbeta vidare därifrån. Vid bytet tappades 

däremot en del av historiken för tidigare kupéer men samtidigt byggs ny historik upp med 

tiden.  

De gamla GM provmetoder kunde enligt Stefan ibland bli väldigt omfattande. De var väldigt 

övertydliga. Stefan berättar att det nu finns frihet igen när man gjort sig fri från GM. Kanske 

kommer det nu att tas bort något från en överarbetad metod och höja kraven på någon annan.  

Stefan beskriver det som att utvecklingen av nya provmetoder avtar med tiden när man 

arbetat länge inom samma område. Det är mer ständig förbättring och relativt långsam 

förändring. I och med ökning av elbilar kommer det emellertid att bli en del nya 

provmetoder. Provmetoder ska egentligen utvecklas hela tiden, säger Stefan. Han säger 

vidare: ”det är inte så att man blir färdig med ständig förbättring”.  

ECC-kalibreringen (kalibrering av reglersystemet för HVAC), som Anders jobbar med 

handlar mest om komfortbedömningar som bygger på subjektiva metoder. I grunden är 

mycket av prestandakraven uppbyggda på subjektiva nivåer. För närvarande används en 10-

gradig skala från GM som bygger på att 7 är bra. Uppåt i skalan är det varmare, varmt etc. 

och på motsvarande sätt nedåt kallare, kallt.  

Utöver de lagkrav som ställs på prestanda, kopplas provmetoderna mot kravspecifikationen. 

Det bör tilläggas att det inte finns så många lagkrav på klimatsystemet. I övrigt refereras inte 

provmetoderna mot några andra standarder eller referenser. Ytterst är det en beställning av 

projektet som är styrande.  

4.3.3 Provmetodstruktur  

Provmetoderna på SAAB anses vara internt material men strukturen för provmetoderna sägs 

innehålla bland annat följande rubriker:  

 Vad som behövs i form av utrustning och faciliteter  

 Förberedelser 

 Utbildning och nödvändig kompetens hos testare 

 Risker med metoden  

 Hur resultaten ska rapporteras 

 Tidsåtgång för testet 

En uppenbar fördel med en strukturerad metod är när en konstruktör kommer och frågar hur 

lång tid provet tar eller hur mycket det kostar, säger Kurt. Det är då lätt att hänvisa till ett 

färdigt dokument.  
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4.3.4 Korrelation för tester 

Att försöka återupprepa en viss vägsträcka i klimatvindtunneln sker normalt inte. Vanligen 

följer fälttesterna efter klimatvindtunneltesterna. Däremot händer det att problem som 

upptäcks under fältproven kan bli av intresse att försöka repetera i klimatvindtunneln. I det 

fallet blir det händelsebaserat återskapande som sedan eventuellt kan bli till en ny provmetod.  

Det är svårt att hitta en bra korrelation mot objektiva metoder från de subjektiva metoderna. 

Testning baseras mycket på erfarenhet varför ingenjörerna på SAAB samtidigt har en känsla 

inom vilka intervall olika temperaturgivare borde ligga inom. Det är mycket subjektivitet 

men där stöd hämtas i mätvärdena för att förstå orsaken. Med hjälp av mätvärden och 

erfarenhet går det enligt Anders ofta att hitta en anledning till hur regleringen upplevs. När 

det gäller ren prestanda för HVAC går det att se mer på loggade mätvärden än för 

klimatkomforten.  

4.3.5 Kravspecifikation och provmetoder 

Uppfattningen på SAAB är att kraven ska stå i en kravspecifikation och som sedan refererar 

till en provmetod. Provmetoden är ett eget dokument och det ska inte vara några krav i 

metoden. Det är tillåtet att ha med riktlinjer i metoden men mer bör det inte vara. Tidigare 

hade SAAB provmetod med i kravspecifikationen som dock gav problem när de skulle köpa 

komponenter. Vid ett köp bör endast krav ställas som leverantören ska leva upp till. Det har 

att göra med vad som händer om leverantören testar enligt provmetoden och det går snett. I 

värsta fall kan leverantören skylla på den som gjort provmetoden för att produkten inte håller 

vad som ursprungligen önskades.  

Kan man renodla dokumentationen är det väldigt bra anser de på SAAB. Annars finns risken 

för dubbla krav, med ett krav i provmetoden och annat ett krav i kravspecifikationen. Frågan 

kan då bli vilket det är som gäller. Kurt påpekar också att samma provmetod går att använda 

till flera olika projekt och olika fordon om kraven inte finns med. Detta ger mindre 

dokumentation och färre antal metoder att arbeta med.  

4.4 TitanX i Mjällby  

Utanför Sölvesborg ligger Mjällby där TitanX har en klimatvindtunnel och produktion av 

kylare till lastbilar. Ludovic Vaugarny och Tony Persson som arbetar med klimatvindtunneln 

vid TitanX, visade anläggningen och medverkade på intervjun. Klimatvindtunneln byggdes 

under 80-talet och har funktioner för att simulera vind, temperatur, sollast och fuktighet.  

4.4.1 Testningen vid TitanX 

När TitanX hyr ut klimatvindtunneln är det kunden som vill utföra testerna som väljer 

provmetod. Det sker däremot en diskussion för hur testningen ska ske. Deras erfarenhet är att 

alla deras kunder har utförliga provmetoder som beskriver utförandet av testningen. I nio fall 

av tio har kunderna en kravspecifikation och vet vad de vill få ut av testet. En hel del tester 

inom personbilssidan är dessutom standardiserade, exempelvis avfrostningsprov berättar 

Tony. Utgår man från standard blir det alltid samma resultat som därmed är jämförbara.  
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Testningen brukar ske i ett klimat under en hel dag med till exempel olika motorvarvtal och 

hastigheter, för att sedan byta klimat till dagen efter. Det är vanligt att kunderna som kommer 

till TitanX utgår från ett test och sedan baserar kommande test på vad som hänt under veckan 

då de testar mer åt det explorativa hållet.  

Vid ett tillfälle fanns önskan från en fordonstillverkare att återskapa en city-sekvens i 

klimatvindtunneln. Erfarenheterna från TitanX är däremot att dessa inte bara är svåra att 

återskapa utan också de inte helt går att korrelera. Det blir inte repeterbart eftersom det alltid 

blir skillnader mot verkligheten varför det inte rekommenderas av företaget. För TitanX:s del 

handlar det annars mycket om att bara se om det blev bättre eller sämre genom att göra 

jämförande tester.  

För att kunna härleda förloppen till en parameter måste testningen fokuseras på en sak i taget. 

Det är viktigt att eliminera alla orosmoment för att kunna fastställa att mätvärdena är 

tillförlitliga berättar Tony. Vissa parametrar tenderar att påverka varandra. Exempelvis kan 

det vara bättre att ställa en kylfläkt i högsta läge istället för varierande för att kunna se 

effekten av olika klimat på kylsystemet.  

Tony nämner att det för lastbilar ibland används en lägre vindhastighet än fordonets hastighet 

i klimatvindtunneln. Inom personbilssidan är det alltid samma. Anledningen är att om 

lastbilen kommer till en backe där föraren trycker full gas för att ta ut full kraft och växlar 

ner, hamnar hastigheten kring 30 km/h. Motorn pressas och kylningsförmågan är lägre än vid 

plan väg eftersom lufthastigheten sjunker men att arbetsbelastningen hos motorn är fortsatt 

hög. 

4.4.2 Tidsaspekten  

Klimatvindtunneln tar tid på sig för att ändra förhållanden vilket sätter en del begränsningar. 

Att snabbt skifta temperatur från plus till minus går exempelvis inte eftersom 

temperaturändringen inte är linjär. Det innebär att det tar längre tid för ändra temperaturen 

vid anläggningens högsta respektive lägsta temperatur. En större ändring av klimat kan därför 

kräva att den sker under natten för att testningen ska bli effektiv. På TitanX menar man också 

att någon accelererad testning inte är möjligt rent värmetekniskt. För att få något relevant ur 

mätningarna behövs stabila temperaturer vilket inte går att stressa.  

4.4.3 Förändringar inom klimatprovning 

Uppfattningen Tony har är att testningen sker relativt statiskt historiskt sett, det vill säga att 

man återanvänder gamla metoder. Samtidigt har kraven vässats och ökat ett snäpp vilket 

ställer nya krav på testanläggningen från kundernas sida. Går det inte att testa enligt kundens 

kravspecifikation väljer kunderna hellre att gå till andra anläggningar. I detta avseende har 

det skett en förändring. Det som dock är populärt just nu är enligt Tony emissionstester. 

Dessutom ställer allt fler fordonstillverkare krav på höjdtryck för simulering av körning på 

högre höjder.  
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4.5 Volvo Cars i Torslanda 

En observation genomfördes på Volvo Cars i Torslanda. I samband med observationen 

genomfördes en intervju med Johan Sterneus. Johan arbetar som chef för klimatverifiering 

och analys vid Volvo Cars. Medverkade gjorde även Kristina Sulz, metodledare, och Patrik 

Forsman, projektledare från samma avdelning. 

4.5.1 Testverksamheten vid Volvo Cars  

I ett klimattestuppdrag på Volvo Cars handlar det inledningsvis mycket om att ta emot och 

förstå beställningar för att kunna boka utrustning och mekanikertid. Det sker mycket jobb i 

bilarna både innan och efter provning. I snitt används 80-90 stycken mätpunkter på olika 

ställen i bilarna på Volvo Cars. Främst är det temperatur som mäts men också flöde, lufttryck, 

luftfuktighet samt solintensitet. Bilens hastighet, motortemperatur och en del andra 

mätpunkter loggas likaså. Det är mer mätvärden än som nödvändigtvis behövs men det görs 

för att förstå olika förlopp. Dessutom ger mätvärdena underlag för att kunna gå tillbaka i 

materialet senare.  

Av funktionerna sol, snö, regn och UV-vätska är det sol som används mest för 

klimatverifiering. Mer fokus har på senare tid lagts på bränsleförbrukning varför varje enskild 

förbrukare för klimatsystemet är uppmätt.  

ECC-provning (provning av reglersystemet för HVAC) är ett annat vanligt förekommande 

test. Till exempel vid körning med HVAC inställd på auto22°C med en ökning till 24°C så 

ska det ske en viss ökning av temperaturen. Körs auto22°C och AC påslaget som sedan slås 

av ökar temperaturen om det är varmt ute. Hur stor denna temperaturskillnad får bli är 

kravsatt. Sådana tester är lämpliga att köra i klimatvindtunneln och konstruktörerna kan sitta i 

bilen. Därmed får konstruktören uppleva klimatet i kupén för att på så sätt kunna trimma 

systemet. Finjusteringarna kan innebära en hel del fingertoppkänsla och det blir därmed en 

subjektiv metod, som komplement till den standardiserade metoden.  

Tester sker inte bara i klimatvindtunneln utan även ute på vägarna för att få korrelation till 

verkligheten. Genom att vara ute på vägarna kan en mängd olika körfall testas som kan 

uppstå för en kund. I den mån det är möjligt sker det på dagsavstånd. Därtill arrangeras även 

expeditioner till olika delar av världen beroende på vad som ska testas.  

Återspelning av vissa körsträckor i klimatvindtunneln sker sällan även om viss korrelation 

kan fås. Man försöker köra samma förlopp men det är svårt att logga allt, säger Johan. Till 

exempel svänger solen en hel del vid vägkörning men i klimatvindtunneln går det bara att 

köra rakt fram. Det är viktigt vid all laboratorieprovning att veta om att verkligheten inte kan 

efterliknas fullt ut. Simulerat solspektrum stämmer inte med verkligheten vilket gör att olika 

värden ibland kan erhållas från solsensorer mellan simulerad och verklig sol. Det gäller att ha 

koll på deltat och skillnaderna, säger Johan. Kraven som är satta för test i tunneln måste vara 

utformade på ett sådant sätt att om dessa uppfylls blir det bra i verkligheten.  

  



40 (68) 

När snösimuleringar utförs är det lämpligt att dessa görs sent i veckan runt torsdag eller 

fredag. Anledningen är att snön ska kunna smälta bort under helgen vilket optimerar 

provningskapaciteten något i anläggningen. Vidare kan testprocessen påskyndas något genom 

att till exempel förvärma bränsle. Vid simuleringen byts bilen efter ca en timme och det pågår 

då under tre arbetsskift. Eftersom det tar ca 40 min att byta bil hinner systemet avfrosta lite 

emellan. Avfrostningen tar däremot längre tid än de 40 min varför frost ackumuleras.  

Enligt Johan är det svårt att utföra chocktester eller accelererade tester i klimatvindtunneln. 

När han först kom till Volvo Cars trodde han att det bara var att effektivisera proven. Så var 

inte fallet. På grund av att tunneln är för långsam blir det svårt att efterlikna de snabba 

förlopp med stora temperaturskillnader som chocktester kan innebära. Det tar ett visst antal 

minuter för att sänka varje grad i tunneln.  

4.5.2 Testning mot krav  

Klimatanläggningens funktion i Volvo Cars bilar är tydligt kravsatt. Exempelvis finns 

temperaturer som ska ha uppnåtts efter olika antal minuter specificerat. Om något inte går att 

testa är synsättet att det inte ska vara ett krav eftersom alla krav som sätts på produkten måste 

kunna verifieras. Av den anledningen tar provmetoder och testfall sin grund utifrån 

kravspecifikationen. De kraven som sätts har kopplingar mot interna dokument snarare än 

externa internationella standarder. Utöver de interna krav på Volvo Cars finns lagkrav i olika 

länder som måste uppfyllas. Lagkraven är däremot vanligen anpassade till internationella 

standarder.  

Tillsammans med kravställarna ansvarar testingenjörerna för säkerställandet av att det finns 

relevanta provmetoder för alla krav. Alla metoder och processer dokumenteras sedan utförligt 

för att kunna användas om provet ska upprepas vid ett senare tillfälle.  

4.5.3 Provmetoder  

Provning vid Volvo Cars är uppdelad i tio olika provkoder. Provkoderna beskriver bland 

annat syfte, mätnoggrannhet samt hur resultatet ska redovisas. Koderna är övergripande och 

vissa tester har en egen sådan, till exempel varma prov i tunneln och lagkravsprov. Därtill 

finns det för varje provkod många olika provtyper indelade i varmt-, kallt- och mellanklimat, 

vilka innehåller driftpunkter och körschema. Förberedelserna blir däremot ofta detsamma 

oavsett vilket sorts prov som görs. Varje provtyp riktar sig mot ett par krav medan koden är 

mer allmän. Alla provkoder och provtyper dokumenteras tydligt vilket skapar en bas för 

testningen. 

  



41 (68) 

4.5.4 Metodutveckling  

Testingenjörerna på Volvo Cars jobbar i nära samarbete med sina beställare som oftast är 

personal från den övriga sektionen. Det vill säga konstruktörer av HVAC eller personer som 

arbetar med reglering av HVAC. När en beställning på prov sedan kommer in till den 

testandegruppen går det att se ett visst behov av hur testningen ska genomföras enligt Johan. 

Det märks tidigt om proven måste ändras och då får metoder utvecklas under tidens gång 

med utgångspunkt från det som redan finns. I vissa fall är det helt nya behov som 

uppkommer och då skapas något nytt från början. Då gäller det att tänka igenom hur det ska 

genomföras. När provet sedan påbörjas syns ganska snabbt vad som fungerar och inte 

fungerar. Dokumentation av utfallet och vilka driftfall som körts sker alltid.  

Konstruktörer och provningsingenjörer träffas en gång varannan vecka på ett metodforum där 

metoder diskuteras. Bland annat diskuteras om metoderna som finns täcker upp behovet, 

allmänna frågor om analys och utbildningsnivå. Uppdateringar på standardproven görs 

successivt medans nya metoder tas fram om det finns behov av dem. Det kommer löpande 

nya bilar, nya drivlinor och nya krav som framförallt gäller bränsleförbrukning vilka måste 

testas. Provmetoderna ändras ständigt och svänger i den riktningen som beställningar 

kommer in.  
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5 Analys & modellbildning  

I detta kapitel används teori och empiri för en analys i syfte att skapa en modellbildning 

vilket även resulterat i fyra föreslagna provmetoder. Inledningsvis behandlas hur metodiken 

bör struktureras och innehålla. Slutligen kommer de inom studien föreslagna provmetoderna 

att analyseras. Observera att analysen av provmetoderna refererar till separata dokument 

framtagna inom ramarna för studien. De dokumenten är dock att betrakta som Scaniainterna 

varför de inte presenteras i denna rapport.  

5.1 En strukturerad metodik  

I och med CD7 kommer en helt ny uppsättning med metoder att behövas. Från det 

perspektivet är det bra att redan från början strukturera och dokumentera metoderna utförligt. 

Med inspiration från Scania RECT, Scania RTTC och provkoderna på Volvo Cars har en 

struktur formats. Meningen är att kunna ha en fast utgångspunkt, som ett bibliotek, att hämta 

metoder och inspiration från. Idag hämtas kunskapen om metoder och testfall vid prov av 

HVAC i stor utsträckning från tidigare provrapporter. Risker och problem med detta som kan 

identifieras från teori och empiri är:  

 Tidigare provrapporter måste hittas i arkiv och databaser 

 Antaganden för metoden inte alltid klargjorda (André et al. 1999) 

 Inte alltid metoden återkopplas i provrapporten 

 Samma metod kan variera mellan olika provrapporter (Pyzdek 1999) 

 Lite dokumenterad kunskapsöverföring för metoden (Engel 2010) 

 

Strukturen i Figur 8 är framtagen för att möta CD7:s nya funktioner men är skalbar för att 

kunna tillämpas för samtliga anläggningar och framtida provmetoder. Strukturen gör det 

enkelt att identifiera vilka tester som finns utvecklade samt var det finns luckor. Därmed kan 

utveckling av redundanta metoder minimeras. Vid framtagandet av en testplan går det även 

att referera direkt till en beskriven provmetod vilket också efterfrågats av konstruktörerna av 

HVAC på Scania. Snartlikt med Blacks (2002) testsystemarkitektur tidigare beskrivet i 

avsnitt 3.2.4, är målsättningen att strukturen ska göra testningen effektiv.  
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Teststruktur 
RCIT 

Grupp X Grupp Y 

Metod 1 

Fall X 

Fall A 

Metod 2 Metod 3 

Fall Y Fall A 

Grupp Z 

Mätmetoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Schematisk teststruktur för gruppenRCIT. 

Mätmetoderna som används vid gruppen RCIT finns i strukturen som en egen gren. Genom 

att lägga dem separat kan exempelvis funktionsbeskrivningar och handhavanden av 

instrument utelämnas i provmetoderna.  

Nedåt i strukturen kommer grupperna som representerar grupperingen under vilka 

provmetoderna är uppdelade i. Dessa grupper delas med fördel upp efter provtyp, exempelvis 

snö eller sol. En alternativ struktur skulle kunna vara att gruppera metoderna efter exempelvis 

testanläggning. Nackdelen med detta blir att överblick mellan liknande prov försvinner och 

fokus läggs mer till anläggningen i sig än vad som ska testas. Genom att använda sig utav 

provgruppsindelning kommer de dessutom inte heller att behöva ändras vid exempelvis byte 

av anläggning. Precis som Volvo Cars provkoder är grupperna på denna nivå i strukturen 

endast ett begränsat antal. Tanken med grupperna är dock inte att endast gruppera 

provmetoderna. Grupperna ska också kunna innehålla övergripande relevant information och 

fakta för provmetoderna undergrupperade i respektive grupp. Det kan exempelvis vara en 

beskrivning av snöfunktionen i CD7, rekommenderade kombinationer av provmetoder eller 

motiveringar av dessa samt för testfallen. Genom att motivera provmetoder och testfall kan 

en spårbarhet och långsiktighet skapas vilket har framgått av empirin. 

Underkategoriserade till grupperna finns i strukturen metoder. Dessa metoder står för de 

färdigutvecklade provmetoderna vilka beskriver genomförandet och tillvägagångssättet av 

provet. Antalet provmetoder är mer obegränsat än vad grupperna är för att kunna täcka in 

många olika testfall.  

Längst ner i strukturen återfinns testfallen tillhörande respektive provmetod. Dessa innehåller 

bland annat tunnelparametrar och driftpunkter för testning. Testfallen som är i samma metod 

innehåller små ändringar i testsekvensen varför de kan samgrupperas. På så sätt behövs det 

inte skapas en ny metod för varje enskilt fall.  
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5.2 Utformning av provmetod 

Från intervjuerna har det framkommit att innehållet på provmetoder vanligen är tydligt 

formaliserade. FMV använder sig exempelvis uteslutande av militära standarder vilka 

beskriver mycket utförligt hur testerna ska ske. Lika utförligt tycks det även vara vid SAAB 

där det baseras mycket från GM-tiden. Inom Scania saknas gemensamma riktlinjer för vad 

provmetoderna ska innehålla varför innehållet och upplägget på dokumentationen för 

provmetoder skiftar stort internt. Att ha en gemensam form kan samtidigt vara svårt eftersom 

vad som testas skiftar mellan olika grupper på Scania. Däremot är det rimligt att ha en 

bestämd form inom gruppen RCIT.  

När en metod återanvänds är dokumentationen viktig. Tidigare begränsningar och antaganden 

riskerar annars att missas vilket kan ha inverkan på kvalitén med vilket testet genomförs 

(André et. al. 1999). Problemet med en omfattande dokumentation är att metoderna upplevs 

som alltför omfattande som fallet var på SAAB. Här behövs en avvägning mellan vad som 

behövs för att hålla en hög nivå på innehåll respektive för vad som blir för tungt. Lite 

dokumentation lämnar större utrymme till tolkning och avvikelser med lägre repeterbarhet 

som följd. En omfattande metod blir istället svår att underhålla och utveckla då det tar mer tid 

i anspråk. Samtidigt kan en omfattande utformning vara bekvämt då den rakt av går att 

tillämpa. Här behövs således en avvägning.  

5.2.1 Koncept för utformning av provmetod  

Intervjuerna och litteraturen har gett ett antal referensobjekt på innehåll för provmetoder. 

Eftersom kraven på innehåll inte varit givet på RCIT utvecklades fyra olika koncept på mall 

för innehåll inom ramarna för studien, se Tabell 5. Koncepten har olika omfattning på 

innehåll, från ”Kokbok” som beskriver metoden ingående till ”Enkel” med omfattning 

därefter.  

Tabell 5. Innehåll för metod kopplat till referenser och framtagna koncept.  
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Scania RECT ●   ●  ●     ● ● ●    

Scania RTTC  ●       ● ● ● ●  ● ●  

SAAB E.S.   ● ●  ●  ● ● ● ● ● ●     

SAE standard  ●  ● ● ●    ● ● ● ●   ● 

K
o

n
c

e
p
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Kokbok ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

Kokbok Light  ● ●  ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● 

Mellanklass  ●   ● ●   ●  ●   ● ●  

Enkel  ●       ●  ●   ●   
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I två utav referensobjekten finns innehållsrubriken Krav & kriterier med men den finns inte i 

något av koncepten. Anledningen till detta var att dessa ansågs borde finnas angivna i 

kravspecifikation och provanmodan snarare än i metoden. Som framkommit under 

intervjuerna är det inte lämpligt att ange krav på mer än ett ställe när kraven ändras. Eftersom 

metoden är tänkt att ge kontinuitet och användas under en längre tid kommer kraven med 

säkerhet att ändras förr eller senare.  

Innehållsrubrikerna Bakgrund, Definitioner, Utbildning samt Risker finns bara med i koncept 

”Kokbok”. Det har valts för att vara den mest omfattande av koncepten. De är inte avgörande 

till sin karaktär varför de inte finns med i de övriga koncepten. Exempelvis kan definitioner 

anges på gruppnivå i enlighet med strukturen i Figur 8. Motsvarande gäller för Utbildning om 

än överflödigt då det går att antaga att de som arbetar med testning har relevant kompetens.  

Det bör observeras att innehållskategorierna grundat sig på referensobjekten med tillägget att 

de kan vara något anpassade för att kunna kategoriseras. I exempelvis referensen Scania 

RECT förpassades den ursprungliga innehållsrubriken Acceptanskriterium till att bli Krav & 

kriterier. På SAE-standarder förkommer också vissa variationer mellan olika standarder, i 

detta fall har SAE J381 använts som referens.  

5.2.2 Selektering av koncept på utformning  

De fyra olika koncepten visualiserades genom att göra dem till schematiska mallar, se Bilaga 

6. Det framkom dock i samtal med representanter på gruppen RCIT att olika metoder kan 

behöva varierande grad av omfattning på innehållet. Vissa provmetoder är helt enkelt inte så 

omfattande. Till detta vägs tidsaspekten in eftersom sannolikheten att en mer omfattande 

struktur senare kommer tillämpas är lägre än för en enklare.  

Konceptet Kokbok uteslöts av författarna i samråd med gruppen RCIT då denna konstaterades 

bli alltför omfattande. Med de tre kvarvarande koncepten och en önskan från gruppen RCIT 

att ha en varierande utformning, kan Kokbok Light ses som en rekommenderad högsta nivå 

och Enkel som en lägsta. Innehållsrubrikerna kan därmed anpassas till provmetoden efter 

behov. Ambitionen bör dock ligga vid att försöka dokumentera metoden utförligt inom 

angivna nivåer. Koncept Enkel ska inte väljas för att den är enkel att fylla i utan tillämpas för 

de som verkligen inte behöver mer.  

5.3 Koncept för testfall  

Sett till funktionerna som kommer att kunna tillgås i CD7 kan antalet möjliga kombinationer 

ge upphov till ett mycket stort antal tänkbara provmetoder och testfall. Testfallen som är 

sorterade under provmetoderna, vilka kommer att behandlas senare i detta kapitel, 

genererades utifrån vad som framkommit under intervjuer, standarder och Scanias 

kravspecifikationer. Observera att dessa testfall endast är ett urval av möjliga tester som kan 

genomföras i CD7.  
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De karaktäristiska parameterinställningarna enligt Tabell 6 sattes för varje genererat testfall 

in i ett kombinationsträd, se Bilaga 7. Teorin om kombinationsträdet finns beskriven i kapitel 

3. Utifrån vilka parameterinställningar som testfallen har, grupperades dessa efter testning i 

smuts, snö, regn, sommar, chock (snabba temperatur växlingar), tryck (tryck som uppstår i 

hyttan av fartvind) och vinter. Dessa motsvarar grupperna i teststrukturen, se Figur 8. 

Grupperingarna kommer sig av att några av dessa funktioner naturligt utesluter varandra till 

exempel snö och sommar samt tekniska begränsningar. Till exempel görs ingen solsimulering 

i minusgrader på grund av att lamporna inte tål att köras när det är kallt. Dessutom är 

solsimuleringen av liten betydelse vid stark kyla. Somliga testfall kräver även annan 

utrustning som måste riggas upp i tunneln och fordonet innan testningen kan påbörjas.  

Tabell 6. Parameterinställningar tillämpade i kombinationsträdet. 

CD7 funktion Temperatur  Relativ luftfuktighet Hastighet  

Sol Regn Snö Smuts > +5 
+5 till 

-5 
< -5 Låg 

40-60 

% 
Hög 

Motor 

av 

0-40 

km/h 

40-90 

km/h 

 

Några testfall baserades efter allmänna förhållanden som kan råda, till exempel ”fuktig 

sommar” medan andra testfall mer behandlar en mer specifik sekvens till exempel ”cool 

down” (nedkylningsprov från varm innetemperatur). Båda typerna är dock av intresse vid 

testning av HVAC och därför valdes båda varianterna att bearbetas vidare.  

Med kombinationsträdet gavs en överskådlig blick på testfallens utformning. Det blev då 

tydligt vilka testfall som är snarlika och därför skulle vara mer lämpliga att kombinera i 

samma metod. En genomtänkt provmetod kan vara tidsbesparande och är därför av vikt att 

undersöka. Till exempel är det lämpligt och önskvärt med avseende på tid samt kostnad om 

flera vintertest kan läggas efter varandra. Dels tar det tid för CD7 att ändra temperatur och 

luftfuktighet. Dels tar det tid för testfordonet att värmas upp eller kylas ner till lämplig 

starttemperatur för testet.  

5.3.1 Selektering av testfall 

För urvalsprocessen av vilka testfall som var mest relevanta att arbeta vidare med, har 

följande kriterier haft betydelse: 

 Behov av utveckling  

 Kan testas i befintliga anläggningar 

 Kommer bidra med ny kunskap 

 Behov i tiden 

Kriterierna baseras på de interna intervjuerna samt det teoretiska kunskapsläget. För att 

förenkla selekteringen tillämpades kriterierna på grupperna som testfallen sorterades in 

under. Varje kriterium betygsattes enligt en femgradig skala, se Bilaga 8, där utfallet kan ses i 

Tabell 7. Summeringen har gett en indikation på vilka provgrupper som fokus borde läggas 

på för denna studie. Som synes i tabellen fick grupperna ”sommar” och ”smuts” lika hög 

summa. På intervjuerna sades samtidigt att smuts inte görs särskilt ofta på grund av 

rengöringsbehovet efter denna typ av prov.  
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Utöver denna utvärderingsmodell togs även åsikter från ingenjörer på grupperna RCIT och 

RCIP i beaktande. Således är den samlade bedömningen att kategorierna ”snö”, ”regn” och 

”sommar” är de mest relevanta grupperna att studera inledningsvis. Dessa grupper är också i 

linje med vad som testas på andra företag vilket framkommit i empirin. Exempelvis är 

solsimuleringar något som nästan uteslutande används för HVAC-syften. Vidare kommer 

därför ingen vikt att läggas på de resterande grupperna smuts, chock, tryck och vinter (kallt 

utan snö). 

Tabell 7. Utvärdering för selektering av gruppering och testfall. 

 Behov av 

utveckling 

Kan testas i befintliga 

anläggningar 

Ny 

kunskap 

Behov i 

tiden 
Summa 

Smuts 3 5 5 2 15 

Snö 5 5 5 4 19 

Regn 5 5 5 5 20 

Sommar 4 3 3 5 15 

Chock 1 3 4 1 9 

Tryck 2 4 4 2 12 

Vinter 3 3 2 3 11 

 

Grupperingarna sommar, regn och snö innehåller ett varierat antal testfall. För att begränsa 

arbetet ytterligare valdes något testfall från varje intressant grupp som utgångspunkt för 

vidare provmetodsutveckling. 

För gruppen sommar valdes testfallet ”lagom sommar” till att utvecklas som en grund för en 

provmetod. Anledningarna som detta val grundade sig på var att det initialt är en adekvat 

angreppsvinkel att skapa en provmetod som kan liknas vid vanligt förekommande 

förhållanden som har testats tidigare i verkligheten. Det är viktigt att successivt bygga upp 

erfarenheter kring provning i CD7 och genom liknande förhållanden som vid tidigare 

sommarprov kan viss korrelation möjligen ske. 

Även testfallet ”rastkyla” valdes ur gruppen sommar men som en egen provmetod. Eftersom 

det allmänna förhållandet ”lagom sommar” fick utgöra en metod, fanns det intresse av att titta 

på ett testfall som riktas mer specifikt på en funktion. 

I kombinationsträdet i Bilaga 7, kan det ses att testfallen som kallas ”regnfall” och ”kraftigt 

regnfall” har samma övergripande variabler i CD7. Således kan dessa kombineras och 

beskrivas i en provmetod vilket också gjorts. Vatteninträngning är även ett intressant område 

för Scanias del av vad som framkommit i empirin.  
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Testfallen som i kombinationsträdet kallas för ”torrsnö” och ”våtsnö” valdes att bli en 

gemensam provmetod med två testfall. Dessa testfall valdes då de utgjorde två kända punkter 

enligt kravspecifikationen för CD7. Det bör nämnas att det inte riktigt rör sig om våtsnö utan 

snarare en tyngre variant än den torra. De andra testfallen i gruppen snö kan vara svårare att 

utföra eftersom återfrysning av blötsnö kan vara komplicerat att simulera. Det kommer kräva 

finjusteringar i snösimuleringsparametrar för att hitta de intervall som ger de rätta 

förutsättningarna för att denna typ av test ska ge goda resultat. Av den anledningen lämnades 

dessa för att undersökas mer explorativt i framtiden.  

5.4 Tidsaspekten & accelererad testning  

Att kunna testa tidseffektivt är något som är eftertraktansvärt. Testning är dyrt och varje 

timme i en klimatanläggning som går att spara in på är en vinst. En kostnad på 10–150 tusen 

kronor per dygn beroende på anläggning är inte ovanligt vid testning i externa tunnlar. Att 

effektivisera testen genom att accelerera förloppen är något som ligger nära till hands och 

som låter enkelt. Det vill säga att bara öka belastningen för att ge ett tuffare testfall och få ett 

snabbare temperaturförlopp. För att därefter kunna erhålla ett resultat måste dock förloppet 

kunna relateras till ett verkligt fall. Det sker normalt i relation till en tidpunkt då produkten 

går sönder eller uppvisar ett fel, alltså en destruktiv provmetod. Det är detta som också 

behandlas i teorin kring accelererad testning avsnitt 3.2.9.  

Från de genomförda intervjuerna kan det konstateras att många tänkt samma tanke med 

accelererade förlopp. Samma personer som tänkt det har också kommit fram till att det inte 

går att genomföra vid test av HVAC på ett enkelt sätt. Problemet är att accelererad testning 

inte är genomförbart med termiska förlopp eftersom de inte går att påskynda vid 

temperaturmätning i hytten.  

5.4.1 Tidseffektiv testning  

I Scaniadokument 7003705 används ordet accelererad testning för ett provfall med snörök. 

Vad som åsyftas är att snörök skapas på kort tid som motsvarar en längre tids körning. Detta 

kan sägas vara accelererad testning men det bör samtidigt finnas en normalnivå att korrelera 

mot. Alternativet är att sätta ett högt krav och därefter antaga att systemet fungerar i ett 

lindrigare fall men under längre tid. Provfallet med snörök avser däremot inte att mäta 

temperatur utan mer se vart snön sätter sig. Accelererad testning kan därmed vara tillämpbart 

för vissa syften när det inte primärt gäller temperatur.  

Det finns generellt vissa möjligheter till att påskynda ett testfall. Det rör sig däremot mer om 

tidseffektivisering snarare än om accelererad testning. Att ha en färdig provmetod med 

testfall som utgångspunkt är just en sådan effektivisering när testet inte måste utvecklas från 

början varje gång. Från intervjuerna vid SAAB och Volvo Cars sades det också att tid kan 

sparas in genom att anpassa proven till exempelvis provuppehåll. Det kan röra sig om att 

ändra temperatur under natten istället för mitt på dagen och att lägga snöprov i slutet av 

veckan. Därmed kan helgen utnyttjas för avfrostning av klimatvindtunneln. Ett annat exempel 

är att öppna fordonets dörrar och luckor för att fordonet ska få rätt starttemperatur snabbare.  
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5.5 Analys för provmetod med solsimulering  

På Scania har studier med solförhållanden tidigare mestadels skett vid testning på vägar då 

förutsättningarna har tillåtit detta. I och med färdigställandet av CD7 blir det möjligt att 

genomföra solsimuleringar i kontrollerad miljö vilket denna provmetod syftar till.  

Observera att analysen av denna föreslagna provmetod refererar till ett separat dokument. Det 

dokumentet är dock att betrakta som Scaniainternt varför den inte presenteras i denna rapport. 

5.5.1 Tidsåtgång 

Den tidsåtgång som finns angiven i provmetoderna inkluderar inte tid för planering och 

möten. Det är enbart uppskattad tidsåtgång för genomförandet i CD7 samt förberedelser i 

form av till exempel montering av mätutrustning. Denna avgränsning har valts för att det är 

betydligt enklare att uppskatta exempelvis monteringstid än planeringstid, eftersom den 

senare kan anta stor variation i tidsspann. Vidare kommer omställningshastigheten för 

temperatur i CD7 ha en viss inverkan på tidsåtgången. Det gäller främst för testfall som 

innehåller sekvenser med olika temperaturer. Omställningshastigheten återfinns i kapitel 3. 

5.5.2 Förberedelser  

De förberedelser som anges under denna punkt har till uppgift att informera testaren om vad 

som måste utföras innan testningen påbörjas. I regel handlar det om hur testfordonet ska 

prepareras för att kunna användas för testet. En punkt som skulle underlätta förberedelserna 

för samtliga testfall skulle vara i fall det fanns ett dokument att referera till. Dokumentet 

skulle kunna innehålla till exempel en checklista för rutinerna inför tester på helbilsnivå.  

Eftersom grus, lera och smuts kan skada klimatvindtunneln om det flyger runt i fartvinden, är 

en översyn och utvändig rengöring av testfordonet nödvändig. Rengöring krävs för samtliga 

föreslagna provmetoder om testfordonet inte är rent.  

Testfordonet kommer att behöva förvärmas för att en naturlig starttemperatur ska ha uppnåtts. 

Det ska liknas vid att fordonet har stått avstängd i sol under en längre tid och att 

hyttemperaturen då kan bli mycket högre än omgivningens temperatur. Förvärmningen sker 

lämpligen under natten i ca 15 timmar. På morgonen kan solen inledningsvis köras i 2 timmar 

innan testet påbörjas. 

5.5.3 Rekommendationer för metoden 

Utifrån studiebesöken, och då framförallt på TitanX, framgick att det viktigaste vid testning 

är att ha stabilitet i tunneln. Utan stabilitet blir det svårt att kunna jämföra provresultat 

eftersom proverna inte har haft samma förutsättningar. Därför ska tunneln ha uppnått steady-

state och så även testfordonet innan provningen startar. Det är även av stor vikt att 

testutrustning monteras likadant mellan proven.  

5.5.4 Provgenomförandet 

Provgenomförandet bör beskriva de övergripande stegen som provningen ska innefatta. 

Orsaken är att det ska bli lätt att planera och förbereda ett prov om det på förhand ges en 

tydligt checklista på uppgifter som måste utföras.  



51 (68) 

Provningen kan utföras både genom mätningar med termoelement och genom subjektiva 

metoder där en eller flera personer sitter i testfordonet. Om subjektiva bedömningar används 

ska Scanias 10-skala och/eller PMV-skalan tillämpas som utgångspunkt. Dessutom bör 

testpersoner stå inne i tunneln minst fem minuter innan de kliver in i testfordonet för att 

anpassa sig lite till omgivningens temperatur. Denna idé har sitt ursprung från SAAB och är 

till för att testpersonens bedömningar inte ska påverkas av att denne har befunnit sig i ett 

kontrollrum eller liknande med ett annat klimat precis innan testningen. Vald mätmetod ska 

anges och analysen bör reflektera kring hur mätmetoden har haft inverkan på resultatet. 

5.5.4.1 Valet av driftpunkter 

Vid val av driftpunkter finns flera perspektiv att ta hänsyn till. Först och främst beror det på 

de begränsningar som CD7 har, exempelvis kommer solsimuleringen inte kunna göras från 

fyra distinkta lägen som lamparmaturen kan anta. (Scaniadokument Sun-Simulation-System-

CWTScania.pptx). 

Inte heller alla tänkbara intensiteter kommer att kunna simuleras. Intervallet 400-1100W/m² 

ger dock ett bra spann i vilket det kan vara intressant att genomföra testning. Det är även 

lämpligt att valet av driftpunkter innefattar de möjliga positionerna för lamparmaturen. 

Detsamma gäller för funktionerna som simulerar att solljuset hastigt försvagas till följd av 

moln eller tunnlar.  

En annan aspekt berör de klimatförhållanden som kan förekomma i olika delar av världen där 

lastbilar kan tänkas användas. Att lägga fokus på förhållanden som inte är normala är därför 

inte av lika stort intresse. Extremfall kan dock ha viss angelägenhet för att testa maxprestanda 

hos HVAC. En tredje aspekt handlar om vilka tunnelparameterinställningar som nyttjas vid 

andra anläggningar. Enligt till exempel Hucho et al. (2007) bör upphettning vid solsimulering 

ske i 1000W/m². Även SAE J2777 trycker på detta värde. 

På SAAB brukar tester vid funktionsprov inledas i en hög temperatur och därefter sänks 

temperaturen successivt i ett så kallat ”ambient sweep”. Detta har legat till grund för 

utformningen av testfall 1 i provmetoden för solsimulering. Scania har tidigare använt 

testsekvensen med HVAC-inställning auto22-20-18-20-22-24-26-24-22°C, i anläggningar 

som CD3 (Scaniadokument RC2009053). Därför kan det vara lämpligt att initialt använda 

den sekvensen även i CD7 för att kunna få en viss korrelation med tidigare tester. 

I testfall 2 inleds testsekvensen med ett nedkylningstest från varm innetemperatur. Det 

övergår sedan till att med ungefär samma parameterinställningar testa hur luftflöden regleras 

när solbestrålningen kommer från andra håll. Idéer på värden har till viss del kommit från 

Scaniadokumentet Windtunnel test at Behr week 40.docx. 

Testfall 3 är en testsekvens som testar regleringen i ett simulerat fall där lastbilen kör in i en 

tunnel och senare att solen försvinner in bakom moln. Idéer på värden har delvis kommit från 

Scaniadokumentet CoolDown_RC2004069.doc. För HVAC inställning valdes auto22°C 

eftersom de flesta stillasittande människor upplever 22°C som behaglig inomhustemperatur, 

se avsnitt 3.4.2. Således finns ett större intresse av att testa vid just denna nivå. 
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Generellt för de föreslagna provmetoderna i denna studie gäller att provmetoderna kommer 

kunna förfinas när klimatvindtunneln CD7 blir färdigställd år 2013. Då först fås erfarenheter 

om tunnelns egenskaper vilket kan ha inverkan på utformningen av provmetoder. 

5.6 Analys för provmetod med solsimulering vid rastkyla 

Hittills har hyttklimat i denna studie främst avspeglat det rådande klimat i en lastbilshytt 

under framförande av fordonet. Hyttklimatet kan dock vara ett intressant område även när 

fordonet står still. En lastbilsförare måste följa uppsatta regler för hur länge ett körpass får 

vara. Mellan körpassen kan föraren vila i hyttens säng och då får klimatkomforten betydelse 

för vilans kvalité.  

I detta fall, då lastbilen står still, uppstår en kylningskomplikation eftersom luftströmningen 

mot lastbilsfronten uteblir och motorn hålls avstängd. Således blir en batteridriven fläkt en 

lösning som blåser in luft i HVAC och hytten. Hur länge batteriet klarar av att driva fläkten 

blir en central fråga i sammanhanget tillsammans med hur lång tid det tar att ladda upp det 

igen. Således syftar denna provmetod till att undersöka rastkylans prestanda. 

Observera att analysen av denna föreslagna provmetod refererar till ett separat dokument. Det 

dokumentet är dock att betrakta som Scaniainternt varför den inte presenteras i denna rapport. 

5.6.1 Förberedelser  

De förberedelser som anges under denna punkt har till uppgift att informera testaren om vad 

som måste utföras innan provet påbörjas. För detta prov krävs att termoelement är monterade 

för att kunna studera prestandan på rastkylan. Det krävs naturligtvis även att lastbilen är 

utrustad med rastkylesystemet. Utrustning för att mäta batteriernas nivå måste också finnas 

då batterierna har en betydande roll för hur länge rastkylan kan köras. 

5.6.2 Rekommendationer för metoden 

Eftersom rast normalt sker efter ett körpass kan det antas att temperaturen inne i hytten inte är 

högre än omgivningens temperatur, som kan vara fallet om fordonet stått still i sol under en 

längre tid (Holmberg 2010). I ett verkligt fall kan det antas att temperaturen inne i hytten är 

runt 22°C till 25°C eftersom HVAC har haft tid på sig att uppnå ett behagligt klimat i hytten 

från körningen. Det beror naturligtvis även på vilken inställning som föraren valt.  

För att förenkla repeterbarheten i provet väljs starttemperaturen inne i hytten till att vara lika 

som omgivningens temperatur. Hyttens och tunnelns temperatur ska ha uppnått stabilitet 

innan testet kan påbörjas. En förvärmning i detta fall kan påskyndas genom att testfordonets 

dörrar är öppna under uppvärmningen. Dock bör inte lamparmaturen vara aktiverad här 

eftersom det kan leda till temperaturskillnader mellan omgivning och hytt. 

5.6.3 Provgenomförandet 

Provningen inleds med att de nödvändiga förberedelserna utförs. I detta testfall är det av vikt 

att termoelement även är placerade på den nedfällda sängen eftersom föraren kan tillbringa 

rasten där.  
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Under testningen sker temperaturmätningar med termoelement men även subjektiva 

mätmetoder kan nyttjas. Då främst vid de kortare testsekvenserna av rent praktiska skäl. I de 

fall där en testpersons bedömning ska ligga till grund för resultat och analys ska 10-gradiga 

skalan framtagen av Scania och/eller PMV-skalan användas. Att en testperson bedriver en 

längre dygnsvila i hytten i testsyfte sker främst vid sommarprov, men skulle kunna göras 

även i CD7 om önskan och behovet finns. 

Från workshopen har det framkommit att vid testning av rastkyla är det relevant att värma 

upp motorn med belastning innan testet startar. Det ligger i linje med naturliga förutsättningar 

eftersom rastkylan används efter ett körpass och då är motorn fortfarande varm. 

5.6.3.1 Valet av driftpunkter 

Det finns bestämmelser för hur långa och hur många raster som måste tas vid framförande av 

lastbil. Dessa regler har fått ligga till grund för hur långa testsekvenser som är lämpliga att 

köra under detta test. De viloregler som är relevanta för denna testning i fråga finns beskrivna 

av Transportstyrelsen (tidigare Vägverket).  

Testfall 1 ser till de korta rastförhållanden som kan förekomma dagtid då solen bidrar till 

uppvärmning av hytten. Den inledande sekvensens längd på tre timmar är vald efter den 

minsta sammanhängande vilan vid uppdelning av dygnsvilan. I efterföljande sekvens är 

längden för tiden satt till 45 minuter, efter den minsta sammanhängande rast som krävs efter 

ett körpass på 4,5 timmar. Temperatur och intensitet ska motsvara att rasten tas mitt på dagen 

i varmt klimat. 

Testfall 2 syftar till att testa hur rastkylan fungerar under längre tid som vid dygnsvila. Ett 

troligt scenario är att dygnsvilan sker nattetid och att föraren då sover i sängen. Under denna 

period är solintensiteten som verkar på hytten noll eller av obetydlig storlek. Således körs 

testfallet utan att lamparmaturen är aktiverad. En relativt hög nattemperatur är vald för att 

pressa klimatanläggningen under en lång sekvens som ett sätt att testa uthålligheten.  

Testfall 3 tar hänsyn till att dygnsvilan kan ske dagtid. Därför pågår hela sekvensen lika länge 

som vid testfall 2 men med skillnaden att solsimulering läggs till. En hög solintensitet är vald 

för att testa de tuffaste förhållandena dagtid. Intensiteten varieras något under testfallets gång 

eftersom det vore onaturligt att köra maximal intensitet under en hel dygnsvila. 

5.7 Analys för provmetod med regnsimulering  

Det är under en lastbils livslängd oundvikligt att den kommer utsättas för regn. Dessvärre är 

regntester svåra att genomföra utan klimatvindtunnel eftersom regn är svårt att förutspå och 

dessutom är av skiftande intensitet. Fördelen med regnsimuleringar i klimatvindtunnel 

jämfört med UV-vätska (smuts) eller snö är att det rena vattnet inte kräver någon större 

rengörning eller avfrostning efteråt.  

Observera att analysen av denna föreslagna provmetod refererar till ett separat dokument. Det 

dokumentet är dock att betrakta som Scaniainternt varför den inte presenteras i denna rapport.  
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Syftet med provmetoden är primärt att prova inträngning och avrinningen av vatten med 

avseende på HVAC:s luftintag samt filter. De framtagna testfallen är därför inte anpassade 

efter att kunna göra exempelvis regressionstester. Det hindrar däremot inte att mycket av 

innehållet i denna provmetod kan återanvändas för att skapa ett sådant testfall.  

5.7.1 Förberedelser  

De förberedelser som anges under denna punkt har till uppgift att informera testaren om vad 

som måste utföras innan testningen påbörjas. Det regnvatten som passerar fläkten i HVAC 

kommer att öka luftfuktigheten i hytten. Således är den relativa luftfuktigheten relevant 

mätenhet. Var sensorn placeras kan ske enligt normal rutin. Som ytterligare mätbar enhet 

vägs luftfiltret som kommer att öka i vikt ifall absorption av vatten har skett, samt 

vattenvolym som dräneras ut från HVAC. Ska subjektiva mätningar göras för att exempelvis 

jämföra olika lastbilshytter bör Scanias 10-gradiga skala användas. Nivåerna gör det sedan 

möjligt att jämföra olika typer av fordonshytter.  

5.7.2 Rekommendationer för metoden 

Nuvarande rekommendationer som finns i den föreslagna provmetoden är tämligen basala 

men när mer erfarenheter erhålls från CD7 kan fler rekommendationer läggas till. Att den 

tagits med i provmetoden kan ses en påminnelse om dess funktion i metoden för fortsatt 

förbättring. 

5.7.3 Provgenomförandet  

Den relativa luftfuktigheten ska enligt militära standarder vara omkring 50% om inget annat 

specificeras. I realiteten kommer den relativa luftfuktigheten vid regn att vara mycket högre, 

upp till 95-98%. I Scaniadokument TB4207 beskrivs en något lägre relativ luftfuktighet som 

ligger nära SMHI-värdet. Av den anledningen har relativa luftfuktigheten baserats på 

Scaniadokumentet. Värdet har även tillfördelats en tolerans på 5% vilket är samma som 

används för militärstandard på mätenheten. Huruvida det angivna värdet är möjligt att uppnå i 

CD7 är däremot för närvarande oklart.  

När det regnar och vindrutetorkarna används kommer de att föra bort mycket av det vatten 

som kommit på vindrutan. För genomförandet beskrivs att låg konstant hastighet på 

vindrutetorkarna används. Det är också tillämpbart att använda anpassad torkarhastighet efter 

siktförhållanden baserat på subjektiv skattning då detta är mer verklighetstroget vid kraftigt 

regn. Den låga torkarhastigheten har valts utifrån vad som föreskrivits i Scaniadokument 

TB4207. Att provet bör påbörjas när motorn nått viss arbetstemperatur samt valet av 

motorvarvtal är baserat på samma dokument.  

5.7.3.1 Valet av driftpunkter 

Metoden har tre olika testfall som alla fyller samma syfte. De första två testfallen är baserade 

mer på militära standarder medans det tredje bygger mycket på Scaniadokument TB4207.  
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De regnintensiteter som beskrivs i militär standard är mycket högre än vad som är möjligt i 

CD7. Det kraftigaste regnet som går att göra i CD7 motsvarar inte ens steady-state i militära 

sammanhang. Å ena sidan utsätts militära produkter för tuffare förhållanden men samtidigt 

säljs Scanias lastbilar för en mängd tillämpningar runt om i världen. Vad som är kraftigt regn 

kan variera beroende på vart i världen man är. Det går däremot att fråga sig om det är möjligt 

att köra lastbil när det regnar extrema mängder. 

Testfall 1 har en vindhastighet som motsvarar den som finns i den militära standarden 

AECTP 300. Eftersom intensiteten är kraftigt regn kan det antagas vara rimligt att inte köra 

snabbare då bland annat sikten påverkas i verkligheten. Även provtiden på två timmar är 

tagen utifrån steady-state-simulering av regn enligt AECTP 300. Intensiteten som beskrivs i 

standarden är högre varför två timmar inte är någon orimlig tid för en regnskur med lägre 

intensitet.  

Vindhastigheten i testfall 2 utgår från vad en lastbil max kan köra i. Provet bör pågå under 

minst 4,5 timmar baserat på vad en lastbilschaufför får köra sammanhängande enligt 

Europeiska regler utan rast. (Vägverket 2008) Även om det i realiteten inte regnar fullt så 

länge kan det finnas vatten kvar på vägbanan som sprejas upp av andra fordon, vilket 

motiverar provlängden.  

I Scaniadokument TB4207 finns föreskrivet en viss intensitet, provlängd samt vindhastighet 

för prov av vatteninträngningen. Det som föreskrivs där har lagt grunden för testfall 3. 

Intensiteten har antagits motsvara måttligt regn i CD7.  

Eftersom CD7 inte kan simulera regn annat än framifrån har inte stillastående fordonstest 

tagits med. Vid stillastående med motorn avstängd är ej heller kupéfläkten i drift. Det har 

därför ingen större effekt på testfallet. Antagandet har valts att tillämpas på samtliga regnfall.  

Temperaturen för de två första testfallen baseras på militär standard och vad som ska 

användas när inget annat är specificerat (MIL-STD 810G). I testfall 3 baseras 

omgivningstemperaturen istället på Scaniadokument 2033384. Olikheten är således att de 

baseras på olika referenser. Inga belägg har dock hittats att temperaturen skulle kunna 

justeras åt ena eller andra hållet. 

5.8 Analys för provmetod med snösimulering  

Snörök och snöuppbyggnad kan ackumulera och samlas på lastbilar över en lång tid. Enligt 

gruppen RCIP på Scania är det därför av intresse att kunna testa hur hyttens luftintag 

påverkas av snön. Detta är också huvudsyftet med denna föreslagna provmetod som sker ur 

ett black-box-perspektiv.  

Observera att analysen av denna föreslagna provmetod refererar till ett separat dokument. Det 

dokumentet är dock att betrakta som Scaniainternt varför den inte presenteras i denna rapport.  
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Det bör även nämnas att de för provmetoden angivna parametrarna bygger på teoretiska 

antaganden och intervjuer. Av den anledningen kan dessa parametrar behöva justeras när 

CD7 står klar och likaså måste typen av snö verifieras. Denna verifiering kommer vara mer 

av utforskande karaktär där kombinationer tas fram allteftersom. Vilka antaganden som är 

gjorda kommer att förklaras i detalj nedan.  

5.8.1 Förberedelser  

De förberedelser som anges under denna punkt har till uppgift att informera testaren om vad 

som måste utföras innan testningen påbörjas. Vad som bör mätas är baserat på syftet med 

metoden och således är fukt och tryck i hytten relevanta. Var dessa placeras i hytten kan ske 

enligt normal rutin. Som ytterligare mätbara enheter vägs luftfiltret som kommer öka i vikt 

ifall absorption av snö har förekommit. Ska subjektiva mätningar göras, för att exempelvis 

jämföra olika lastbilshytter, bör Scanias 10-gradiga skala användas. Nivåerna gör det sedan 

möjligt att jämföra olika typer av fordonshytter. Eventuellt bör även flödesgivare finnas vid 

utsläppen enligt vad som framkommit på workshopen. 

5.8.2 Rekommendationer för metoden  

Från intervjuerna har det framkommit att avfrostningen av klimatvindtunneln tar lång tid 

vilket kommer att avgöra längsta möjliga provtid. Hur CD7 kommer att klara avfrostningen 

är något som måste avgöras genom prov. Vad som däremot går att säga är att snöprov 

lämpligen bör ligga i slutet av veckan för att kunna använda arbetsfri helg till avfrostning. En 

lämplig kombination skulle således bli att en veckas prov avslutas med kalla tester i de fall 

när snö ska simuleras. 

5.8.3 Provgenomförandet 

Innan testet kan påbörjas måste fordonet kylas ner. Tiden för nedkylning baseras på 

Scaniadokument C070_228 som säger 15 timmar. Om fordonet når önskad temperatur finns 

det dock inget av vad som framkommit i studien som hindra från att prov påbörjas tidigare. 

Att mäta fordonets utgångstemperatur kan låta sig göras på flera sätt men oljesumpen är valt 

då denna är en relativt enkel mätpunkt.  

På luftfiltret till kupéluften kan snö sätta sig och orsaka problem. Hur snön sätter sig på 

fronten och luftfiltret kan lättast dokumenteras med kamera. För att därtill få ett mätbart mått 

på hur mycket snö som satt sig på filtret bör filtret vägas före och efter. Skillnaden i vikt är ett 

jämförbart mått mellan proven. Tanken bakom inställningarna för HVAC är att fläkten bara 

ska suga in luft utan att påverka på annat sätt.  

Snön som samlas i tunneln kommer troligen att precis som hos SAAB och Volvo Cars, vara 

begränsande för hur långa och hur många test som kan genomföras på en arbetsdag. Enligt 

militära standarder bör provet fortgå under minst 30 min vilket också föreskrivits i den 

föreslagna provmetoden. Från intervjuerna har det framkommit att detta är ungefär den tid 

som går att förvänta sig. Det finns inget som hindrar provtiden från att göras längre om så är 

möjligt i CD7. Det bästa är om provlängden görs enligt kravspecifikation men en sådan finns 

däremot inte i dagsläget för HVAC när det gäller snö.  
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Att motorn ska köras på tomgång i 10 minuter med förhöjt varvtal är satt för att motorn ska få 

en normal kylvattentemperatur. Det är däremot mycket beroende på vilket utgångsstartläge 

som väljs. Idén är att motorns värme eventuellt kan ha inverkan på smältningen av den 

ansatta snön. Hur stor denna effekt blir är däremot okänt varför ett mer realistiskt körfall har 

valts till dess att något annat påvisas.  

5.8.3.1 Valet av driftpunkter 

Omgivningstemperaturen för proven är tagna ur specifikationen för klimatvindtunneln. Den 

lägre temperaturen i vilken CD7 kan skapa snö är något strängare än den rekommenderade i 

militär standard. Det är ändå inom klimatzonen för mild kyla enligt STANAG 2895. Vid mild 

kyla säger teorin att snö blir tyngre med större snöpartiklar. Testfall 2 är med -30°C och 

ligger därmed nära den rekommenderade drifttemperaturen på -31°C. Det skulle då motsvara 

ett test i de strängaste klimatzonerna i STANAG 2895, vilket medför en lättare form av snö. 

Med de två testfallen är tanken att kunna täcka upp flera olika klimatzoner vilket resulterar i 

olika former av snötyper. Observera att eftersom typen av snö bland annat bestäms av 

hastighet och temperatur måste dessa anpassas till varandra.  

Snörök drivs däremot till skillnad från drivande snö upp av andra fordon. I proven valdes 

vindhastigheten till 90 km/h baserat på hur fort en lastbil kan köra. Risken för att snön 

passerar fordonet snarare än att komma mot fronten måste beaktas. En lägre hastighet måste 

därför kanske väljas efter att provmetoden har prövats i CD7. Alternativet skulle kunna vara 

47 km/h baserat på 13 m/s som rekommenderades i militär standard. Den militära standarden 

är generellt beskriven och efter ett stationärt förhållande med drivande snö. Att hålla en 

hastighet om 47 km/h kan vara realistiskt om sikten är dålig som vid kraftigt snöfall. 

Samtidigt kan effekten av snön med exempelvis snöinträngning bli större vid en högre 

hastighet. Det skulle därmed kunna ses som en form av accelererad testning genom att provet 

är tuffare. Återigen bör det observeras att temperaturen är i relation till vindhastigheten för 

den konstgjorda snön. Eftersom snörök kan ses som ett extremfall har snöintensiteten satts till 

0% eller 100%. Detta har valts för att påskynda händelseförloppet till en kortare cykel.  
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5.9 En summerande översikt  

För att överblicka strukturen och den modellbildning som analysen lagt grund för har dessa 

sammanställts i Figur 9. Denna figur visar bland annat de föreslagna provmetoder med 

respektive testfall som tagits fram. Figuren överensstämmer även med de separata dokument 

som provmetoderna är beskrivna i. De dokumenten är dock som tidigare nämnts inte med i 

denna rapport då de är att anses som företagsinterna och omfattas av Scanias sekretess.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. En översikt på utvecklad teststruktur och modellbildning för RCIT. 
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6 Diskussion och slutsats  
I detta avslutande kapitel kommer ett antal intressanta reflektioner att diskuteras. Däribland 

huruvida det går att tillämpa de föreslagna provmetoderna. Diskussionen följs av dragna 

slutsatser från studien samt rekommendationer för fortsatt arbete.  

6.1 Diskussion  

Det finns många intressanta aspekter som skulle kunna diskuteras inom studiens 

ämnesområde. En aspekt är till exempel hur valet av parametrar påverkar varandra. Eller vad 

händer när fler än en parameter ändras åt gången? 

En punkt som kanske inte fått så mycket uppmärksamhet är återskapandet och korrelationen 

mot verkliga körfall i klimatvindtunneln. Tyvärr verkar det från intervjuerna som att detta är 

önskvärt men inte sker i någon större utsträckning. Verkliga prov har sina brister precis som 

simulerade i en klimatvindtunnel. I detta avseende tycks datasimulering med CFD vara något 

av en större ”snackis” inom industrin. För den vidare diskussionen kommer fyra stycken 

reflektioner att diskuteras djupare, från ett övergripande perspektiv till det mer specifika.  

6.1.1 Testning – ett i litteraturen anonymt område 

HVAC har precis som många andra system gått från mekanik till att bli allt mer integrerat 

med elektronik och mjukvara. Under studiens gång har det visat sig att funktionstestning och 

hårdvarutestning däremot är ett anonymt område med litet beskrivet i litteraturen. Testning i 

klimatvindtunnel finns beskrivet i ännu mindre utsträckning och behandlas med några få 

rader i enstaka böcker.  

Det som finns i litteraturen är oftast kopplat till systemteknik med fokusering till elektroniken 

eller mjukvaran. Inom till exempel mjukvarutestning och datasimuleringar finns det en hel 

uppsjö med litteratur. Det blir därför tydligt i vad universitetsvärlden satsar 

forskningsresurser på gällande testning. Därmed inte sagt att viss teori från detta område går 

att tillämpa på andra områden. Flera av grunderna inom testning har samma grogrund.  

Innan en produkt når marknaden sker omfattande testning för att säkerställa lagliga krav, 

tillförlitlighet och funktion. Testningen är således en viktig del i all produktutveckling. I 

civilingenjörsutbildningen behandlas testning i förbifarten utan någon större vikt vid ämnet 

som sådant. En snabb slagning på Studera.nu, där Sveriges samlade universitetskurser finns 

representerade, avslöjar omgående att kurser som berör testning nästan uteslutande är kopplat 

till mjukvarutestning inom teknikområdet.  

Bilden av att testning baseras på självinlärning snarare än utbildning och teoretisk grund 

bekräftas också av de intervjuer som genomförts. Samtliga tillfrågade har svarat att 

provmetoder är något som man lärt sig efter hand i sin yrkesutövning i kombination med ett 

undersökande synsätt. Samtidigt bygger det i hög grad på en kunskapsöverföring mellan 

kollegor för att inte viktig kunskap ska gå förlorad. Det gäller i synnerhet när kunskapen inte 

finns dokumenterad i litteraturen eller i interna dokument.  
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6.1.2 Provmetod och kravspecifikation 

Vilka krav som finns i en kravspecifikation kan bero på en mängd faktorer. Företaget kan 

eftersträva att produkten ska uppfylla krav enligt exempelvis internationella standarder, men 

konkurrens mellan flera aktörer kan driva upp kraven ytterligare. Bland de flesta företag finns 

en önskan om att tillhandahålla den bästa produkten på marknaden vilket bidrar till 

företagsinterna krav. Som nämnts i teorin kan kravsättning efter standard leda till att företaget 

halkar efter i utvecklingen.  

Eftersom det generellt finns regler om att ett krav måste vara satt så att det går att testas får 

testutrustningen en avsevärd inverkan. Om den testutrustning som finns att tillgå inte kan 

generera att mätningar görs till vissa nivåer kan kraven inte sättas till att uppnå dessa. Således 

kan det bli angeläget att genomföra uppgraderingar av anläggningar och testutrustning för att 

kunna följa marknadsutvecklingen. Alternativet blir att sätta kraven efter anläggning och 

utrustning vilket också sker. Vad kravet baseras på blir därför högst relevant information.  

Vad som är intressant för denna studie är att flera av funktionerna i CD7 inte har använts av 

Scania i någon större utsträckning tidigare. Vissa försök har gjorts på hyrda anläggningar 

men de är få till antalet. Därmed blir frågan vad som kommer först, är det framtagning av 

kravspecifikation eller provmetod?  

Frågan är relevant för studien eftersom det här har utvecklats provmetoder utan att 

kravspecifikation funnits i alla avseenden. Syftet med studien var samtidigt aldrig tänkt att 

beröra och ifrågasätta kravspecifikationen. Risken är däremot uppenbar att de föreslagna 

provmetodernas innehåll måste korrigeras till kravspecifikation när denna blir klar för de nya 

CD7-funktionerna. Undantaget är metodstrukturen och innehållet för provmetoderna som 

tagits fram för att vara generellt tillämpbara. Lämpligen bör ändå kravspecifikation och 

provmetod utvecklas som parallella aktiviteter, då de visat sig vara intimt förknippade med 

varandra.  

6.1.3 Provmetod och slutanvändaren 

Scanias lastbilar säljs över hela världen där de används för många olika tillämpningar. Det 

gör att vissa krav medvetet kan vara vagt satta för bli generaliserbart för olika klimat. Det 

undantar däremot inte behovet av att testa kravet för specifika klimat. Här i ligger ett 

dilemma vid utvecklandet av provmetod om verkligt eller fiktivt användande av slutkund ska 

antagas. Ska det antagas att samma HVAC-inställningar används i olika klimat?  

Hur slutkunden i dag använder och har HVAC inställt är inte helt klarlagt. I stor utsträckning 

baseras utvecklingen på årliga jämförelser, som inte säger mycket kring användandet, i 

kombination med besök på svenska/europeiska åkerier.  

Efterliknandet av verkliga körfall och HVAC-inställningar är önskvärt. Därför behövs en 

tydlig koppling mellan klimat, marknad och slutkund. Det är inte säkert att slutkunden i 

Asien använder HVAC på samma sätt som en europé eller en sydamerikan gör. I Asien finns 

exempelvis kunder som kräver 22 timmars drift per dygn på lastbilen där ett trasigt 

klimatsystem innebär stillestånd (Scania Inside 2011).  
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Beroende på världsdel har människor också olika kroppsbyggnad vilket i sin tur påverkar vad 

som upplevs som bra komforttemperatur. Andra påverkande faktorer är sinnesintryck, 

eventuella passagerare och grad av acklimatisering till respektive klimat. Till exempel kan 

20°C i hytten kännas något olika beroende på om det utomhus är en varm sommardag eller en 

kall vinterdag med mycket snö och is. Därför är begreppet klimatkomfort något dynamiskt 

vilket bör finnas i åtanke vid testning.  

Det går självklart att generalisera och testa allmänna fall. Det betyder dock inte att det 

nödvändigtvis är rätt eller att slutkundens förväntningar uppfylls med sådana test. I grund och 

botten relaterar detta mycket till kravspecifikationen, vilket återigen belyser hur nära 

provmetod och kravspecifikation står varandra.  

6.1.4 Tillämpbarheten av de framtagna provmetoderna  

En viktig diskussionspunkt som inte diskuterats än är om de föreslagna provmetoderna går att 

tillämpa? Svaret på denna fråga är både ja och nej. Genom att kunna följa tankegångar och 

härleda till varför ett visst värde valts i modellbildningen, kan metoderna vidareutvecklas när 

ny kunskap blir känd som då kan komplettera befintlig metod. En viktig del i framtagandet av 

föreslagna provmetoder har därför varit att i motivera gjorda val. Det explorativa synsättet 

blir därmed vidare till sin innebörd när återkopplingen sker över en längre cykel.  

En avsaknad av motiveringen för en viss parameter gör att innehållet blir svårt att relatera till. 

Dessutom blir det svårt för utomstående att kunna verifiera provmetoden. Jämför med att mitt 

i en film försöka förstå handlingen utan att veta vad som hänt innan, det är svårt!  

Metoderna som är framtagna i modellbildningen är gjorda utifrån intervjuer och teori vilket 

inte nödvändigtvis är samma sak som verklighet. Precis som med ett sjökort går det inte att 

negligera möjligheten till att vissa grynnor inte hittats än. Att metoderna inte kan tillämpas 

rakt av beror därför på att de måste verifieras och med största sannolikhet korrigeras till 

verkligheten. Här i ligger också troligen den största svagheten med de föreslagna 

provmetoderna.  
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6.2 Slutsats 

Slutsatserna som dragits från studien presenteras i punktform nedan relaterat till 

problemformuleringens frågeställningar:  

Hur ska Scania på bästa sätt utföra tester i CD7? 

- Vilka provmetodiker är brukliga idag? 

 Testningen baseras vanligen på undersökande metoder men vanligen med en tydlig 

utgångspunkt från en fastslagen företagsintern metod.  

 Solstudier tillhör ett av de mest förekommande proven när det gäller klimat och 

HVAC i klimatvindkammare.  

- Vad ska provmetodiken omfatta? 

 Provmetodernas innehåll bör vara tillräckligt omfattande för att bli repetitiva utan att 

bli alltför krävande.  

 Till CD7 bör framtagen struktur för provmetoder och mallar användas som hjälp vid 

vidareutveckling. 

- Vilken provmetodik bör användas för CD7? 

 Provmetoderna som används bör grunda sig på beprövad teori och kunskap för att 

därifrån utvecklas genom erfarenhet och utforskande metoder.  

 Provmetoderna bör om möjligt utvecklas parallellt med kravspecifikationen då de är 

nära förbundna med varandra.  

 En tydligt dokumenterad och motiverad provmetodik utgör ett stöd, utgångspunkt och 

vägledning för testplanen och genomförandet av provet.  

 Dokumenterade provmetoder och metodik bidrar till ökad kunskapsöverföring mellan 

grupper samt att ingen kunskap går förlorad över tiden.  

 För testning i CD7 kan och bör de föreslagna provmetoderna från denna studie 

användas (efter verifiering). 

För att den i denna studie föreslagna struktur och metodik ska bli fullt ut tillämpbara krävs ett 

fortsatt arbete och engagemang på Scania för frågorna. Strukturen kan hållas relativt fixt 

medan provmetoderna kräver en kontinuerlig översyn. Att utveckla en helt ny provmetod tar 

tid och resurser. Det bör dock ses som en integrerad del av verksamheten för att nå 

långsiktighet och ännu högre kvalité.  
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6.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 

 Som en del av inkörningen av CD7 måste föreslagna provmetoder verifieras för att 

säkerställa validiteten.  

 Korrelation mellan CFD, provmetoder och verklighet bör bekräftas samt utvecklas.  

 Fler dokumenterade provmetoder behöver utvecklas, vilket kan ske med hjälp av 

strukturen, men viktigast av allt är att de dokumenteras på ett utförligt sätt.  

 Val av testfall och andra tesförhållanden bör motiveras varefter motiveringarna också 

bör sparas. Detsamma bör gälla för kravspecifikationer.  

 Vem användaren är och hur denne brukar HVAC bör studeras samt klargöras utifrån 

ett globalt perspektiv. 
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Bilaga 1.   

Intervjumall med frågor till konstruktörer på Scania 

1. Vilken bakgrund har du?  

2. Har du fått någon utbildning i testmetodik internt/externt?  

3. Kan du beskriva hur du arbetar med provning i ditt arbete?  

4. Brukar du utgå från färdiga testfall eller gör du dem själv?  

5. Om du gör dem själv, hur kommer du på dem?  

6. Hur mycket försöker du relatera prov till standards? 

7. Hur relaterar ni till kravspecifikationer? 

8. Vilka faktorer tycker du är de mest relevanta för ditt arbete?  

9. Hur vill du använda CD7?  

10. Vad tror du att du kommer vilja testa i CD7?  

11. Hur arbetar du tillsammans med RCIT/konstruktörer?  

12. Hur tycker du RCIT kommunicerar provmöjligheterna? 

13. Hur skulle du vilja att kommunikationen av provmetoder såg ut?  

14. På vilket sätt skulle en standardiserad metod vara till hjälp?  

15. Vilken nivå på struktur hade du velat se på en eventuell ”standardiserad 

metod”? 



 
 

Bilaga 2.  

Intervjumall med frågor till besökta företag 

1. När togs er anläggning i drift? 

2. Vilken prestanda har er anläggning? 

3. Vilka är begränsningarna på anläggningen?  

4. Hur ser era provmetoder ut i dagsläget? 

5. Vem har utvecklat er befintliga metod?  

6. Vilka tankar fanns bakom den befintliga metoden? 

7. Vilka tankegångar finns bakom er nuvarande testprocess?  

8. Har metoderna ändrat sig något över tiden?  

9. Använder ni några standarder tex. ISO, DIN, SAE eller militära? Hur tillämpas 

dessa? 

10. Vem beslutar hur testerna ska genomföras?  

11. Hur har ni utformat (standard) provschema? 

12. Sker det något samarbete med andra provande grupper med avseende på 

metoderna? 

13. Genomför ni kombinerade tester mellan olika system i fordonet för att 

effektivisera användningen av klimatvindtunneln? 

14. Vilka parametrar mäter ni i klimatvindtunneln? 

15. Hur tillämpar ni snö-, regn- och solfunktioner? 

16. Hur testar ni bildning av imma på rutor? 

17. Hur korrelerar ni verklig data mot klimatvindtunneln? 

18. Samlar ni in ”verklig data” för att göra verkliga simuleringar i kammare?  

19. Finns det några testfall som är mer intressanta än andra? 

20. Genomför ni accelererade tester? Om så är fallet, hur genomförs dessa? Hur 

väl stämmer dessa överrens med tester i realtid? 

21. Hur lång tid behöver ni förvärma/förkyla fordonet inför provning för att uppnå 

en realistisk temperaturfördelning i dess komponenter? 

22. Genomför ni chocktester med till exempel snabba temperaturväxlingar? 

23. Finns det något med avseende på HVAC som inte går att testas i en 

klimatvindtunnel? 

24. Har ni något utvecklingsbehov med avseende på tester i klimatvindtunnel? 



 
 

Bilaga 3.  

CFD (Computational Fluid Dynamics) 

CFD står för Computational Fluid Dynamics och allt mer testning sker med hjälp av CFD-

simuleringar. Anledningarna till den ökade användningen är att det går snabbare och är 

billigare än fysiska tester. Vissa tester är dessutom mycket svåra att genomföra och studera 

rent fysiskt, till exempel luftflöden i kupén. Det bör också nämnas att antalet skrivna artiklar 

är till antalet mycket fler inom CFD-området än inom klimatvindtunneltester.  

Flöden och temperaturförlopp är komplexa problem och enligt Cummings & Shah (2005) är 

CFD inte helt tillförlitligt, vilket definieras som inom 5%. Därför behövs CFD verifieras genom 

andra mer tillförlitliga test. Utvecklingen av numeriska beräkningar och CFD går fort framåt 

vilket förbättrar korrelationen mot verkligheten (Natarajan et al. 2009). För närvarande finns 

över 2100 artiklar på SAE vid sökning på ”CFD HVAC”, varav 275 är publicerade efter 1:a 

januari 2010. 

Abdul Ghani (et al. 2001) belyser att en validerad CFD-modell kan användas för att optimera 

luftintaget till HVAC och därmed reducera antalet fysiska tester. Andra exempel på tester 

som kan utföras med CFD:  

 Regnvatteninträngning (Abdul Ghani et al. 2001, AbdulNour et al. 2005)  

 Luftflödesdistribuering (Natarajan et al. 2009)  

 Avfrostning & imningsbildning på fönster (Baxendale et al. 2001) 

 Soluppvärmning & nedkylning med HVAC (Patidar 2009) 

SAAB Engineering Services menar att mycket kring imningsbildning, avfrostning och 

utblåsriktning kan bestämmas med CFD. Volvo Cars använder sig också en hel del av CFD 

för HVAC men anser samtidigt att användningen går att utveckla ännu mer vilket de avser 

göra. Vid TitanX har CFD tidigare förekommit men används inte fullt ut idag på grund av 

vakans.  

 

Referenser:  

AbdulNour, B.S., Aroussi, A., Brewer, D. & Lee, K.L. (2005) Analysis of the Progression of Rainwater 

Film Over the Bonnet of a Road Vehicle. SAE rapport 2005-01-1513 

Baxendale, A.J., Fletcher, D., Harrison, R.D. & Skea, A.F. (2001) Comparison of CFD 

Simulation Methods and Thermal Imaging with Windscreen Defrost Pattern. SAE rapport 

2001-01-1720 

Cummings, R.W. & Shah, R.K. (2005) Experimental Performance Evaluation of Automotive Air-

Conditioning Heat Exchangers as Components and in Vehicle Systems. SAE rapport 2005-01-2003 

Ghani, S.A.A., Aroussi, A. & Rice, E. (2001) Effects of vehicle HVAC cowl box geometry on rainwater 

ingress. SAE rapport 2001-01-0293 

Natarajan, S., Pande, M., & Patidar, A. (2009) CFD Analysis and Validation of an Automotive HVAC 

System. SAE rapport 2009-01-0535 

Patidar, A. (2009) Simulation and Validation of Passenger Compartment Soaking and 

Cooling under Solar Load. SAE rapport 2009-28-0050 



 
 

Bilaga 4.  

Scanias 10-skala för subjektiv bedömning 
 

 

Tabell 1. Scanias 10-skala för subjektiva bedömningar.  

Bedömning 
Trolig kundreaktion 

Önskvärd Störning 

10 Förstklassig 
Upplevs förstklassig av alla/nästan 

alla kunder 

Mycket kritisk kund märker 

inget 

9 Mycket bra 
Upplevs mycket bra av de flesta 

kunder 

Märkbart endast för en 

mycket kritisk kund 

8 Bra Upplevs bra av de flesta kunder Märkbart för kritiska kunder 

7 Ganska bra 
Upplevs ganska bra av de flesta 

kunder 
Märkbart för många kunder 

6 Acceptabelt Acceptabelt av de flesta kunder Störande för enstaka kunder 

5 Ej acceptabelt Acceptabelt för enstaka kunder Störande för de flesta kunder 

4 Bristfällig  
Upplevs felaktig av de flesta 

kunder 

3 
Otillfreds-

ställande 
 

Upplevs allvarligt felaktig av 

de flesta kunder 

2 Dålig  Delvis ur funktion 

1 Mycket dålig  Fungerar ej 

 

 

 



1 (2) 
 

Bilaga 5. 

Klimatdata och klimatzoner 

Tabell 2. Solintensitetens variation vid varierande tidpunkter på dygnet. Klimatzonernas 

förekomst kan se i Figur 1.   

Klockslag 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A1[W/m²] 52 270 505 730 915 1040 1120 1120 1040 915 730 505 270 55 

A2[W/m²] 55 270 505 730 915 1040 1120 1120 1040 915 730 505 270 55 

A3[W/m²] 45 170 500 800 960 1020 1060 1020 915 660 250 70 15 0 

 

Tabell 3. Definitionerna av varma torra klimatzoner där klimatzonernas förekomst som kan 

se i Figur 1.   

Klimatzon 
Temperatur 

[°C] 

Relativ fuktighet 

[%] 

Max solintensitet 

[W/m²] 

A1 Extremt varmt och torrt 3249 38 1120 

A2 Varmt och torrt 3044 1444 1120 

A3 Mellanliggande värme 2839 4378 1060 

 

 

Figur 1. Geografisk förekomst av varma torra klimatzoner. © UK MOD Crown Copyright, 

2011. Crown copyright material reproduced with the permission of the Controller of HMSO.  
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Tabell 4. Definitionen av varma fuktiga klimatzoner där klimatzonernas förekomst som kan 

se i Figur 2.  

Klimatzon Temperatur [°C] Relativ fuktighet [%] 

B1 Fuktigt och varmt 2332 6688 

B2 Fuktigt och hett 2635 74100 

 

 

 

Figur 2. Geografisk förekomst av varma fuktiga klimatzoner. © UK MOD Crown Copyright, 

2011. Crown copyright material reproduced with the permission of the Controller of HMSO 



 

TECHNICAL REPORT 1111111 

 
Approved by 

.  

Approved Date 

 

Info class 

. . . . . 
Issued by 

 

Revision 

 

Page 

1 (2) 

 

1 (6) 
 

Bilaga 6.  Konceptbeskrivningar  

 

 
   

  
   

 

   

FAKTA 

Snö är fruset vatten och 

solen är en stjärna.  

Koncept 1: Kokbok 

1. Bakgrund  

Testet har sin bakgrund från fordonsindustrin där det är viktigt att 

hålla en jämn hytt värme under färd.  

2. Syfte  

Metoden lämpar sig för test av reglersystem ACC och RAM-

effekt. 

3. Tidsåtgång 

Testet tar ca 10 arbetstimmar varav 3 timmar i CD7. 

4. Definitioner 

ACC – Automatic Climate Control 

5. Utrustning & faciliteter  

Testet genomförs i CD7 med helbil. För mätning behövs 200 st termoelement och 

värmekamera.  

6. Utbildning  

Grundläggande förståelse för termoelement och värmekamera behövs.  

7. Risker  
Finns stor risk för att kabel för termoelement kläms i dörren. Andra orsaker till att testet kan 

bli felaktigt eller måste avbrytas är överhettning av kompressor.  

8. Referenser  

Standard: SAE J381 – Windsheild defrosting system Best Pratice  

Instruktionsbok: Termoelement  

9. Förberedelser  

Förbered lastbil enligt rutin i dokument XX och montera termoelement.  
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Bilaga 6.  Konceptbeskrivningar  

 

 
   

  
   

 

   

Rekommendationer  

Gör testet i slutet av 

veckan på grund av 

avfrostningstid  

 

Viktigaste mätpunkterna 

Prio 1 
     

     

Prio 2 
     

     

 

10. Provgenomförande 

Genomför testet enligt XXX alternativt enligt tabell nedan. 

 

Förslag på driftpunkter 

Punkt 
Temperatur 

inställ. 

Vindhastighet 

(km/h) 
Sollast 

1 22 20 0 W 

2 20 20 400 W 

3 24 80 1200 W 

 

 Omgivningstemperaturen ska vara >0 °C 

 ACC ska vara på i Autoläge  

11.  Resultat & analys  

Resultatet rapporteras enligt gängse rutin med Word och sammanställs snyggt.  

Analys bör innehålla:  

 Mätvärden 

 Grafer  

Reviderad 

 

Revision Revisionsändring Datum Scania ID 
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Bilaga 6.  Konceptbeskrivningar  

Rekommendationer  

Gör testet i slutet av 

veckan på grund av 

avfrostningstid  

FAKTA 

Snö är fruset vatten och 

solen är en stjärna.  

Koncept 2: Kokbok Light  

1. Syfte  

Metoden lämpar sig för test av reglersystem ACC och RAM-

effekt. 

2. Tidsåtgång 

Testet tar ca 10 arbetstimmar varav 3 timmar i CD7. 

3. Utrustning & faciliteter  

Testet genomförs i CD7 med helbil. För mätning behövs 200 st termoelement och 

värmekamera.  

4. Referenser  

Standard: SAE J381 – Windsheild defrosting system Best Pratice  

Instruktionsbok: Termoelement  

5. Förberedelser  

Förbered lastbil enligt rutin i dokument XX och montera termoelement.  

Viktigaste mätpunkterna 

Prio 1 
     

     

Prio 2 
     

     

 

6. Provgenomförande 

Genomför testet enligt XXX alternativt enligt tabell nedan. 

Förslag på driftpunkter 

Punkt 
Temperatur 

inställ. 

Vindhastighet 

(km/h) 
Sollast 

1 22 20 0 W 

2 20 20 400 W 

3 24 80 1200 W 
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Bilaga 6.  Konceptbeskrivningar  

 

 Omgivningstemperaturen ska vara >0 °C 

 ACC ska vara på i Autoläge  

7.  Resultat & analys  

Resultatet rapporteras enligt gängse rutin med Word och sammanställs snyggt.  

Analys bör innehålla:  

 Mätvärden 

 Grafer  
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Bilaga 6.  Konceptbeskrivningar  

FAKTA 

Snö är fruset vatten och 

solen är en stjärna.  

Koncept 3: Mellanklass 

1. Syfte  

Metoden lämpar sig för test av reglersystem ACC och RAM-effekt. 

2. Utrustning & faciliteter  

Testet genomförs i CD7 med helbil. För mätning behövs 200 st termoelement och 

värmekamera.  

3. Referenser  

Standard: SAE J381 – Windsheild defrosting system Best Pratice  

4. Förberedelser  

Förbered lastbil enligt rutin i dokument XX och montera 

termoelement.  

5. Provgenomförande 

Genomför testet enligt XXX alternativt enligt tabell nedan. 

Förslag på driftpunkter 

Punkt 
Temperatur 

inställ. 

Vindhastighet 

(km/h) 
Sollast 

1 22 20 0 W 

2 20 20 400 W 

3 24 80 1200 W 

 

 Omgivningstemperaturen ska vara >0 °C 

 ACC ska vara på i Autoläge  
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Bilaga 6.  Konceptbeskrivningar  

Koncept 4: Enkel 

1. Syfte  

Metoden lämpar sig för test av reglersystem ACC och RAM-effekt. 

2. Förberedelser  

Förbered lastbil enligt rutin i dokument XX och montera termoelement.  

3. Provgenomförande 

Genomför testet enligt KungBore alternativt enligt tabell nedan. 

Förslag på driftpunkter 

Punkt 
Temperatur 

inställ. 

Vindhastighet 

(km/h) 
Sollast 

1 22 20 0 W 

2 20 20 400 W 

3 24 80 1200 W 

 

 Omgivningstemperaturen ska vara >0 °C 

 ACC ska vara på i Autoläge  

Reviderad 
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Bilaga 8.  

Fem-gradig utvärderingsskala 

 

Tabell 5. Scanias 10-skala för subjektiva bedömningar. 

Skala  Behov av utveckling?  

5 Mycket stort behov  

4 Stort behov 

3 Litet behov  

2 Obetydligt behov  

1 Inget behov alls.  

Skala Kan testas med befintliga anläggningar?  

5 Kan inte testas alls 

4 Kan med stor svårighet testas 

3 Kan delvis testas  

2 Kan testas 

1 Kan med enkelhet testas  

Skala Ny kunskap? 

5 Mycket ny kunskap  

4 Ny kunskap  

3 Lite ny kunskap 

2 Obetydligt lite ny kunskap 

1 Ingen ny kunskap  

Skala Behov i tiden? 

5 I mycket nära framtid 

4 I nära framtid 

3 I framtiden 

2 Långt bort i framtiden 

1 Mycket långt bort i framtiden 
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