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Sammanfattning 
 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som under hösten 2006 bedrivits 
på Scania i syfte att utreda en möjlig flytt av startlåset. Dagens rattlås är placerat 
under ratten och begränsar utrymmet för förarens knän och ben. Placeringen är även 
olämplig vid en olycka då föraren kan slå i nyckeln. För att identifiera rätt 
fordonsanvändare används en traditionell nyckel med metallblad. 
För att få en uppfattning av vilka system som finns på marknaden gjordes en 
benchmarking innefattande både lastbilar och personbilar. Där konstaterades att 
många personbilar har elektriska rattlås och nycklar utan metallblad. Som 
extrautrustning finns till vissa modeller även nyckellösa system (Keyless Go). 
Examensarbetet fick två inriktningar; lagkrav på stöldskydd samt identifiering av 
fordonsanvändare. För att uppfylla stöldskyddskraven måste en lastbil ha rattlås, 
växelspakslås eller transmissionslås. Efter att alla tre stöldskydd studerats 
konstaterades att ett elektriskt rattlås skulle vara mest lämpligt. Att låsa 
transmissionen visade sig bli både komplicerat och oekonomiskt. Växelspakslås är 
ett alternativ men tre olika växellådstyper gör det mer avancerat än rattlåset som kan 
vara identiskt på alla bilar. Scania erbjuder ett växlingssystem kallat Opticruise som 
saknar mekanisk förbindelse med växellådan. Vi har då ett förslag på hur det skulle 
kunna låsas enbart med mjukvara.  
Att separera stöldskyddslåset och tändningslåset kräver en säker kommunikation 
däremellan, så att ingen obehörig kan manipulera stöldskyddet. Den elektroniska 
startspärren (immobilizer) som idag erbjuds som tillval skulle kunna lösa det 
problemet. Immobilizer i kombination med fjärrstyrt centrallås gör att 
metallnyckelbladet blir överflödigt. Därför har vi ett förslag på en ny typ av 
tändningslås där fjärrkontroll och nyckel blir en enhet. Bilen startas med ett nytt 
rörelsemönster i nyckeldockningen. 
En kostnadsanalys visade att det nya systemet skulle få ungefär samma kostnad 
som dagens. Med ett elektriskt tändningslås och stöldskydd kan man skapa 
möjligheter för nya system som t.ex. Keyless Go. För att testa och visa upp det nya 
systemet byggdes en prototyp med ett elektriskt rattlås och det nya tändningslåset. 
Resultatet blev tillfredsställande. 



 
Abstract 
 
This report is the result of the master thesis that during the autumn 2006 was made 
at Scania. The purpose was to investigate if it’s possible to move the starter lock. The 
starter lock of today is placed beneath the steering wheel and limits the space for the 
drivers’ knees and legs. The place is also unsuitable in case of an accident, because 
the driver can injure his knees and legs. Today an ordinary key I used to identify 
correct user. 
To get a look at the market today a benchmarking was made on trucks and cars. At 
the benchmarking we saw that many passengers’ cars have got new starter locks 
and electric steering locks. More exclusive cars can be equipped with more 
advanced systems as keyless go for an extra charge.  
The master thesis got two directions, the laws and the identifications of user. To fulfil 
the legal requirements we have to use either a steering lock, gearshift controller lock 
or to lock the whole transmission. After that we had studied all possible options we 
conclude that an electric steering lock is the best choice. To lock the transmission is 
expensive and complicated. The gear shift control is an option but with three types of 
gearboxes it’s more advanced than the steering lock that is identical at all vehicles. 
Today Scania offers a gear shift control system called Opticruise that has no 
mechanical connection with the gearbox. We have a suggestion that we could lock it 
only with software. To separate the steering lock from the starter lock demands that 
we have a safe communication between them. The immobilizer that we offer to 
customers today could be a solution that ensures that we have safe communication. 
A key with immobilizer and remote controlled central locking makes the metal key 
superfluous. Because of that we have a suggestion of a new starting lock where the 
key becomes a remote control and key as one. The vehicle will be started in a new 
locking device with a new pattern.  
A analyse of the costs has been made and after that we saw that it wouldn’t cost 
much more to use the new system compared to today’s system. With an electronic 
starting lock and electric steering lock we could create much more opportunities than 
today. We could offer system like keyless go to our customers. 
To test the new system a prototype was build and placed in a truck where it was 
tested during a month. The result was to full satisfaction. 
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1 Inledning 
 
Scania är ett företag som bygger lastbilar efter modulprincipen. Kunderna kan 
beställa sina lastbilar till en varierande kostnad och prestandanivå för att kunna 
uppfylla alla sina behov. Startlåset är ett tydligt exempel på hur man kan variera 
kostnaden och prestandanivån. Den enklaste varianten är enbart ett metallnyckelblad 
som man låser upp och startar fordonet med. Detta kan jämföras med den 
exklusivare och stöldsäkrare varianten där man har fjärrstyrt centrallås med nyckel 
som har immobilizer för att identifiera rätt fordonsanvändare. Fördelarna med att 
kunna ha prestandastegen är att man lätt kan anpassa sig till alla marknader. När vi 
skall utveckla ett förslag på en flytt av startlåset måste vi beakta dessa prestandasteg 
så att Scania fortfarande kan erbjuda alla varianter. Anledningen till att man idag 
söker efter nya alternativ är att dagens system har en olämplig placering. Rattlåset är 
idag mekaniskt styrt vilket har satt kravet på att låsanordningen måste sitta placerad 
på rattstången. Detta ger begränsningar i konstruktionen för styrkolonnen vilket har 
lett till att föraren får en trång förarmiljö. Detta kan ge föraren skador vid en eventuell 
olycka då nyckeln är placerad vid förarens knän. Utrymmet för rörelse är också 
begränsat för föraren.  
Vår uppgift går ut på att ta fram ett lösningsförslag på en flytt av startlåset. Vi skall 
även undersöka andra tekniker för att identifiera rätt fordonsanvändare.  
Vinsterna som kan göras med en ny typ av startordning är att vi frigör utrymme för 
chauffören samt skapar frihet i konstruktion. Det skulle lyfta fram Scania i framtiden 
med bättre system, höja säkerheten på stöldskyddet och sänka 
produktionskostnaderna för systemen.  
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2 Befintligt startlås 
 
Dagens Scanialastbilar har ett mekaniskt styrt rattlås placerat på styrkolonnen under 
ratten. Rattlåset manövreras av nyckelns rörelser i tändningsvredet. När föraren 
vrider om startnyckeln släpper rattlåset. På samma sätt aktiveras låset när man 
stängt av motorn och tar ur nyckeln. Denna lösning har använts i många år och har 
lämnats i det närmaste oförändrad på grund av att nyckeln måste sitta i närheten av 
rattlåset. Tyvärr har denna lösning en rad nackdelar. Placeringen under ratten är 
olämplig vid en olycka då föraren kan skada sig på nyckeln. Den begränsar även 
utrymmet för förarens knän och ben. Dessutom medför lösningen med en traditionell 
nyckel med metallblad en del problem i samband med förlust av nyckeln. En ny 
nyckel måste då skickas från ett centralt lager. Scania har som målsättning att 
nyckeln ska vara framme inom 24 timmar, men under tiden står ju lastbilen obrukbar. 
Den traditionella nyckeln har även vissa fördelar som är värda att beakta. Den är 
förhållandevis billig och enkel att gradera i olika prestanda steg. Samma 
nyckelmodell används till alla lastbilar, men kompletteras med en fjärrkontroll om 
man väljer fjärrstyrt centrallås. Rattlåset kan manövreras utan elektricitet och 
identifieringen av rätt fordonsanvändare sker enbart genom nyckeln i tändningslåset. 
 

 
 
Figur 1. Befintligt startlås. Rattlås och nyckelvred är integrerade i en diagonalt 
monterad cylinder på styrkolonnen. 
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2.1 Startlåsets komponenter 
 
I botten på rattlåset finns idag en modul som omvandlar nyckelns rörelser/positioner 
till elektriska signaler. När nyckeln stoppas i tändningslåset aktiveras 
bottenkontakten. När nyckeln sedan vrids medurs aktiveras radioläget följt av 
tändningen och slutligen start av motorn. Läget för start av motor är fjädrat så att 
nyckeln återgår till tändningsläge när man släpper den. 
 

 
 
Figur 2. Dagens startsystem bestående av ett rattlås med två nycklar samt två 
låscylindrar till hyttens dörrar. I mitten av bilden ses den sprint som förs in i 
rattstången när nyckeln tas ur tändningslåset. 
 
Lastbilar som förses med elektronisk startspärr (en så kallad immobilizer) får en 
antenn som träs över tändningslåset och kommunicerar med en transponder i 
nyckeln. Läs mer om hur en immobilizer fungerar i kapitel 6.2.1. Immobilizer är idag 
ett tillval som kunden får betala extra för. Se figur 3 för immobilizerns komponenter. 
 

 
 
Figur 3. Immobilizer komponenter. I mitten av bilden ses den antenn som används 
på lastbilar utrustade med immobilizer. Bredvid nyckeln ses den lilla transpondern 
som sitter i nyckeln och kommunicerar med antennen. 
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3 Kundundersökning 
 
För att öka produktkännedomen har vi ägnat en dag till att undersöka hur 
chaufförerna hanterar sina nycklar. I detta ingick även frågor om hur de vill starta 
sina fordon och om det är något som dom idag inte uppskattar med sina fordon. Vi 
lånade en lastbil och besökte olika truckstops längs E4:an mellan Linköping och 
Södertälje. 
Se bilaga 4 för de frågor som ställdes till chaufförerna. De svar vi fick var att man inte 
vill ha mer än ett moment för att starta lastbilen. Ingen av kunderna stördes av 
styrkolonnen utan uppskattade istället de fina inställningsmöjligheterna som finns. De 
yngre chaufförerna skulle uppskatta en mer avancerad lösning med knapp eller 
någon helt elektroniskt nyckel medan de äldre chaufförerna tycker att nyckeln 
fungerar bra. Vi fick under dagen en känsla för vad nya möjligheter som elektroniska 
lösningar skulle kunna ge. Vi upplevde det som jobbigt att behöva bege sig in i 
lastbilen för att starta och stoppa motorn då nyckeln sitter svåråtkomlig om man inte 
sitter i lastbilen. Nya lösningar skulle kunna förbättra detta dels genom bättre 
placering men även elektroniska features skulle kunna införas. En smidigare 
styrkolonn skulle även ge möjligheter att kunna kliva i och ur lastbilen lättare utan att 
behöva justera om ratten varje gång. Då kanske det enbart räcker med att sänka 
stolen för att få en smidig i och ur gång. Det spår som vi fick från undersökningen 
gjorde att vi började söka efter en enkel och smidig lösning för chaufförerna.  
 

 
 
Figur 4. Lastbilsparkering utanför Linköping. 
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4 Lagkrav 
 
Idag har vi specifika lagkrav som måste uppfyllas. Dessa lagkrav innefattar 
låsanordningen för nyckeln samt olika varianter för att förhindra att fordonet framförs 
av egen maskin.  
 

4.1 Startlås 
 
För startlåset finns det krav [3] på ett nyckelliknande föremål för godkännande av att 
det är rätt person som skall bruka fordonet. Nyckeln skall inte heller kunna tas ur 
tändningslåset med en manöver under drift. Se de nyckelstartlås som finns idag, först 
skall man vrida av tändningen, sen kan man ta ur nyckeln ur startlåset. På lastbilar är 
det inte krav på immobilizer men däremot för personbilar. Detta är dock ett krav som 
Scania skall betrakta som mycket möjligt att det kommer komma till lastbilar. Ur 
stöldskyddspunkt är immobilizer idag ett mycket effektivt skydd och skulle höja 
stöldskyddet om det idag var monterat i varje lastbil.  
Placering av startlåset skall ske ur säkerhetssynpunkt, allt för att minska risken att 
skada sig på det vid eventuell olycka.  
 

4.2 Rattlås, växellådslås och växelspakslås 
 
För att hindra att fordonet framförs med egen maskin kan man idag låsa styrningen, 
växelspaken eller växellådan, inget annat är tillåtet. Detta kan lösas genom att man 
på mekanisk väg låser något av de tre alternativen eller som personbilsindustrin har 
börjat med att låsa med hjälp av elektronik. För att detta skall bli stöldsäkert finns det 
ett flertal regler att uppfylla innan ett lås kan bli godkänt. Låsen skall alltid byggas och 
monteras så att dom inte går att öppna eller ta bort med hjälp av vanliga enkla 
verktyg. Med enkla verktyg menas hammare, slaghammare, skruvmejslar, rörtång, 
sticksåg, bågsåg, skruv och manipulationsverktyg såsom trådar och 
elkopplingsutrustning. Det som inte räknas in är ”dyrare” verktyg som t.ex. 
borrmaskin och kapverktyg. För elektriska rattlås som oftast placeras en bit från 
nyckeldockningen får det inte bli enkelt att tjuvkoppla systemet. Därför måste 
kommunikationen ske med hjälp av krypterade signaler till och från koordinatorn1. 
Med denna lösning är det bra om t.ex. immobilizer används för att godkänna 
upplåsningen av låsanordningen. Rattlåset skall klara ett vridmoment om minst 300 
Nm.  
För låsanordningen är det av yttersta vikt att den vid ett eventuellt fel inte låser sig 
och försämrar säkerheten på fordonet.  
För låsning av växellådan krävs det att låsningen skall klara av ett moment som 
minst är 150% av vad kopplingen klarar att överföra. Här skall hela drivningen låsas 
så att fordonet inte går att flytta för egen maskin.  
För växelspaken är det krav att fastlåsning endast skall ske i neutral eller backväxel.  
Detta för att förhindra att fordonet skall kunna drivas framåt av egen maskin.  
 

                                                 
1 Koordinatorn är en av lastbilens datorer som kontrollerar många funktioner 
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5 Benchmarking 
 
För att få en bild av vilka startsystem som finns på marknaden idag, ägnade vi en hel 
del tid åt så kallad benchmarking2. Vi kontrollerade både aktuella personbilar och 
lastbilar. På detta område ligger personbilstillverkarna långt före lastbilarna. Alla 
nuvarande lastbilar på marknaden har en traditionell nyckel med metallblad, med 
nyckelvred och mekaniskt rattlås placerat vid ratten.  
 

5.1 Personbilars startsystem 
 
Inom personbilssegmentet pågår just nu en stor utfasning av de mekaniska rattlåsen. 
De ersätts av elektroniska rattlås som möjliggör en valfri placering av nyckeln. 
Nyckeln dockas då i instrumentpanelen och från den dockningsplatsen utgår en 
signal till rattlåset för upplåsning respektive låsning.  
De vanligaste nya lösningarna är en nyckeldosa utan nyckelblad i kombination med 
en startknapp. Se figur 5-9 nedan. 
 

 
 

Figur 5. BMW 3-serie har en belyst startknapp till höger om ratten. Nyckeldosan med 
fjärrstyrt larm/centrallås stoppas i en dockningsstation bredvid ratten. 
 

                                                 
2 Benchmarking är när man studerar befintliga lösningsprinciper för att lösa ett specifikt problem. 
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Figur 6. BMW:s nyckeldosa 
 

 
 

Figur 7. Volvo S80 har nyckeldockningen högt placerad på instrumentbrädan. 
Startknappen sitter precis bredvid dockningsplatsen. 
 

 
 

Figur 8. Renault Clio har en kreditkortsliknande nyckeldosa i kombination med 
startknapp. 
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Figur 9. Tre olika startknappar från BMW, Honda och Toyota. 
 
Volkswagen Passat använder en nyckeldosa liknande BMWs och Volvo S80s men 
här behövs ingen startknapp för att starta bilen. Istället trycker man på nyckeln som 
rör sig i djupled i instrumentbrädan. Beroende på hur långt intryckt nyckeln är får man 
olika tändningslägen, precis som med det traditionella nyckelvredet. Se figur 10. 
 

 
 
Figur 10. I Volkswagen Passat startas motorn genom ett tryck på nyckeln. 
 
Saab 9-3 använder en nyckelliknande dosa utan metallblad. Istället används 
immobilizer för identifiering av nyckeln. Motorn startas på traditionellt vis genom att 
nyckeln vrids runt i ett vred placerat mellan framstolarna. 
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Figur 11. Saab 9-3 nyckel utan metallblad. 
 
Även Mercedes-Benz använder en mer nyckelliknande dosa. Istället för metallbladet 
används infraröd överföring av nyckelns digitala koder för identifiering av nyckeln. 
Nyckeldosan stoppas i ett vridreglage bredvid ratten och bilen startas som vanligt 
genom att vrida på nyckeln. 
 
Audi har valt att behålla en nyckel med metallblad. Men själva nyckelvredet har 
flyttats upp på instrumentbrädan för att skapa mer plats runt ratten. Rattlåset styrs 
elektroniskt. Tändningslåset är fysiskt oberoende av rätt nyckel, istället är det 
immobilizern som avgör om det är rätt nyckel som dockats i bilen. Låsvredets enda 
funktion är att indikera tändningslägena och för att föraren ska känna igen sig och 
kunna starta bilen med en van rörelse. 
 

 
 
Figur 12. Audi Q7 har en traditionell nyckel med metallblad. 
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Många biltillverkare har dock fortfarande en nyckel med metallblad och mekaniskt 
rattlås. Till den skaran hör de flesta japanska och koreanska biltillverkarna med 
undantag för Honda Civic och hybridbilen Toyota Prius som har startknappar. Även 
de franska märkena Peugeot och Citroën har fortfarande en traditionell nyckel som 
manövrerar rattlåset. 

 
 
Figur 13. General Motors avancerade nyckel som visar mycket information om bilen. 
 
General Motors kommer under våren 2007 erbjuda en avancerad nyckel till sina 
exklusivare bilmodeller. Nyckeln har en display som kommer visa information om 
däcktryck, bränslenivå, radio inställningar mm. Trots alla funktioner kommer den bara 
att kosta ca 1200 kr extra att köpa till. Nyckeln har även en mycket bättre räckvidd än 
befintliga modeller så att man ska kunna kontrollera alla inställningar utan att behöva 
lämna huset [29]. 
 

5.2 Lastbilars startsystem 
 
Dagens lastbilar oavsett märke har ett mekaniskt rattlås och nyckelvred placerat på 
styrkolonnen vid ratten. Därför fanns ingen inspiration att hämta från dem, men vi 
valde ändå att titta lite på konkurrerande lastbilar för att se hur deras instrumentering 
ser ut, samt hur de valt att placera olika reglage. Det var även intressant att se hur 
olika hytter är inredda för att få en uppfattning av vilken miljö/kvalitet chaufförer är 
vana vid. 
Volvo FH12 har en överskådlig instrumentering med parkeringsbromsen lättåtkomligt 
placerad högt upp på instrumentbrädan. 
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Figur 14. Volvo FH12  

 

 
 
Figur 15. Nyckelknippa till Volvo FH12.  Det fjärrstyrda centrallåset styrs via en 
separat fjärrkontroll. 
 
Mercedes-Benz Actros inredning ger ett plastigt intryck, men spakar och reglage är 
lättåtkomliga. En lite udda lösning är att signalhornet manövreras med en knapp 
längst ut på blinkerspaken. 
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Figur 16. Mercedes-Benz Actros styrkolonn. 
 

 
 
Figur 17. Signalhornet i form av en knapp längst ut på blinkerspaken. 
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Figur 18. MAN TGA har en golvkonsol med parkeringsbromsen, växelspak och 
knappar för bl.a. fönsterhissar. 
 
Renault Premium har en ovanlig placering av tändningslåset på framsidan av 
styrkolonnen. Det ger bättre utrymme för förarens ben och minskar risken att skada 
sig på nyckeln vid en kollision. Dock medför denna placering att nyckeln blir svår att 
stoppa in i tändningslåset för ratten och några spakar skymmer sikten. 
 

 
 
Figur 19. Renault Premium. 
 



 14

5.3 Personbilars elektromekaniska rattlås 
 
För att ta reda på hur personbilars elektriskt styrda rattlås fungerar köpte vi in rattlås 
från tre aktuella tillverkare. De vi valde att titta närmare på var rattlås till Volkswagen 
Passat, Saab 9-3 Sportsedan och Volvo S80. Det visade sig att alla rattlåsen 
manövrerades av elmotorer. Elmotorn driver en mekanism som reglerar en låskolv 
som i låst läge lägger sig i ett spår i rattstången. Alla tre var dessutom konstruerade 
så att det finns en sprint som låser låskolven i utfällt läge om höljet till rattlåset 
öppnas när rattlåset är låst. Både Volvons och Saabens rattlås var robusta 
konstruktioner med ett hölje av metall, där Volvolåset var mest gediget med ett gjutet 
skal. Passaten hade däremot endast ett plastskal, men klarar sig bra på grund av 
sprinten och sin svåråtkomliga placering på rattstången långt in under 
instrumentbrädan. 
När det gäller den rörliga mekaniken var Volvo och Passatlåsen ganska lika. En 
elmotor driver en snäckväxel som i sin tur manövrerar själva låskolven. Saab har en 
lösning som består av två elmotorer. Den mindre av dom reglerar en spärr som 
hindrar den andra motorn att föra ut låskolven. På så vis krävs godkännande av två 
motorer för att låset ska kunna aktiveras. 
 

 
 
Figur 20. Elektromekaniskt rattlås från Saab 9-3. 
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Figur 21. Elektromekaniskt rattlås från Volvo S80. 
 
 

 
 

Figur 22. Det elektromekaniska rattlåset i Volkswagen Passat är integrerat i 
rattstången. Plasthöljet som kapslar in låset saknas på bilden. 
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6 Tekniska lösningar 
 
För att uppfylla dagens lagkrav med ny teknik har vi tittat på de tre olika alternativ 
som finns att låsa fordonets framförbarhet med. Det i samband med att undersöka 
nya sorters system för att identifiera rätt fordonsanvändare har gett oss följande. 
 

6.1 Teknisk lösning för uppfylla låskrav 
I bilaga 3 finns ett ”idé-träd” med de olika låsanordningarnas för och nackdelar. 

6.1.1 Transmissionslås 
 
Det finns fördelar med att låsa växellådan idag.  
 

• Vinner plats i hytten under ratten 
• Svåråtkomlig för obehöriga 
• Mycket bra stöldskydd 

 
Dessvärre finns det många fler nackdelar. 
 

• Kraftig konstruktion då ett stort vridmoment skall låsas. 
• Svår att reparera vid fel, p.g.a. sin placering 
• Lång kabeldragning 
• Svår att ta ur produktion ifall lagen ändras 
• Olämplig miljö för elektronik 
• Dyrt 
• Många varianter av växellådor 

 
Efter den efterforskning vi har gjort så blir det dyrt att låsa växellådan. Det finns för 
många olika varianter av växellådor i kombination med stora moment att låsa. 
Driftsäkerheten kan även ifrågasättas då växellådan måste monteras isär vid 
eventuell service av låset.  
 

6.1.2 Rattlås 
 
Dagens huvudsakliga stöldskydd är ett rattlås. Det sitter under ratten och tar plats för 
förarens knän. För ett fortsatt användande av rattlås kan det flyttas någon 
annanstans och/eller göras om till ett elektriskt lås. Fördelarna med detta är många: 
 

• Endast en variant, samma på alla bilar (mindre antal artiklar) 
• Bra miljö för elektronik (elektriskt rattlås) 
• Lätt att ta ur produktion ifall lagen ändras 
• Lättåtkomligt vid service 
• Kostnadseffektivt 
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Nackdelar 
 

• Säkerhetsrisk vid fel (tappar styrningen under färd) 
• Tar plats på styrkolonnen 
 

Det man inte får glömma är att man kan behålla befintlig låsanordning med lite olika 
placeringar. Dock är konstruktionsfriheten mycket begränsad och det blir 
oergonomiskt med ett startlås på framsidan av styrkolonnen. Ett elektriskt styrt rattlås 
kan däremot placeras på många fler platser.  
  

6.1.3 Växelspakslås 
 
Scanias lastbilar kan idag levereras med tre olika växellådor, manuell, automat eller 
det automatiska växlingssystemet Opticruise. Opticruise är en manuell växellåda 
med pneumatisk styrning och en dator som väljer rätt växel åt föraren. Dessa olika 
växellådor måste beaktas i samband med ett eventuellt lås av 
växlingsmanövreringen.  
Lagkraven för växelspakslåset säger att man skall låsa den i neutralt läge eller i 
backläge. För att låsa de manuella växellådorna sökte vi en lämplig plats att låsa 
växlingsmanövreringen i neutralt läge. Vi följde hela växlingssystemet från 
växelspaken i hytten via länkaget under hytten längs ramen ner till växellådan efter 
motorn. Den enda skyddade placeringen vi fann blev då i det hus för växelföraren 
ovanpå växellådan. Se figur 23 nedan. 

 

 
 
Figur 23. Manuell växellåda med föreslagen placering av lås markerat med en ring. 
 



 18

Bilar med växlingssystemet Opticruise saknar mekanisk förbindelse med växellådan. 
Vi har arbetat med ett förslag om att få låsa Opticruise elektroniskt med hjälp av en 
mjukvaruspärr i växellådsstyrningen. Detta system skulle ge en ökad säkerhet i alla 
aspekter. En ökad svårighet för tjuven och mindre risk för fel vid användning. För att 
uppnå denna ökade säkerhet är tanken att all kommunikation mellan de berörda 
komponenterna krypteras. Se figur 24. Alla enheter ska också giftas ihop så att de 
inte fungerar om någon byts ut av någon obehörig. Det tänkta systemet skulle nyttja 
dagens styrenheter och på så vis bli väldigt kostnadseffektivt. Däremot måste dessa 
enheter skyddas mot yttre åverkan. Vi har överlämnat en förfrågan om godkännande 
av en sådan lösning till de Holländska myndigheterna som Scania anlitar för EU-krav 
och godkännanden. 
 

 
 
Figur 24. Ett förslag att låsa växlingssystemet Opticruise elektroniskt.  
 
Sammanfattningsvis finns det en del för- och nackdelar med växelspakslås. 
 
Fördelar: 

• Vinner plats kring styrkolonnen 
• Om man får låsa växellådan elektriskt (programvara) blir det mycket billigt 

 
Nackdelar: 

• Olika varianter av växellådor (små serier) 
• Vissa växellådor kan bli komplicerade att låsa 
• Ogynnsam miljö för elektriska lås 

 

6.2 Tekniska lösningar för identifiering av fordonsanvändare 
 
Det finns idag ett flertal varianter att identifiera rätt användare av fordonet. Det 
vanligaste är att föraren har någon slags nyckel som identifieras av fordonet. Man 
utgår ifrån att det då är rätt person som har rätt att framföra fordonet. Med dagens 
teknik har vi inga system som tillräckligt kostnadseffektivt kan ersätta 



 19

nyckeln/nyckeldosan för att identifiera rätt förare. Men i framtiden skulle man kunna 
tänka sig att det kommer system med t.ex. fingeravtrycksidentifiering.  Detta skulle 
dock utsätta ägaren för nya typer av otrevligheter i samband med stöldförsök. I bilaga 
2 finns ett ”idé-träd” med olika identifieringslösningar. 
 

6.2.1 Immobilizer 
 
En immobilizer (elektronisk startspärr) är ett system som förhindrar att motorn kan 
startas utan en nyckel med rätt kod [4]. När nyckeln stoppas i tändningslåset startar 
en tvåvägskommunikation mellan en transponder i nyckeln och immobilizerns 
basstation i tändningslåset. Transpondern är en mycket liten enhet som med lätthet 
ryms i nyckelhuvudet. Kring tändningslåset sitter en spole som skapar ett magnetiskt 
fält runt nyckeln. Detta magnetiska fält inducerar den ström som krävs i transpondern 
för att kunna kommunicera med basstationen. Det magnetiska fältet är inte aktivt 
hela tiden utan startas först när basstationen känner av ett en nyckel stoppats i 
tändningslåset. Se figur 25. 
 

 
Figur 25. Illustration över ett immobilizer system. 
 
I början av kommunikationsfasen sänder transpondern en identifieringskod till 
basstationen. När basstationen har tagit emot identifieringskoden sänder den en 
algoritm till transpondern, genom att slå på och av det magnetiska fältet. Sedan 
beräknar både basstation och transponder algoritmen. När transpondern utfört 
beräkningen skickar den tillbaka resultatet till basstationen som då förstår att rätt 
nyckel används. Basstationen ger nu sitt godkännande för start av motorn, genom att 
skicka vidare en signal till motorns styrenhet. Den totala tiden för en 
kommunikationsfas som denna är ca 100 ms. Denna nämnda beskrivning av 
immobilizerns funktion gäller den induktiva varianten som är den mest 
förekommande på marknaden. Mercedes-Benz använder IR-teknik för 
kommunikationen mellan basstation och transponder. 
 

6.2.2 Metallnyckelblad 
 
Scania har idag ett mekaniskt lås som använder en metallnyckel för att identifiera 
användaren. Det är ett vanligt system som används i stor utsträckning. Enligt lagkrav 
[3] ska det finnas minst 2000 nyckelvarianter. Detta system är dock vidhäftat med 
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vissa bekymmer. Stöldskyddet är begränsat då det går att forcera med våld, ingen 
kodning krävs. När systemet väl är kombinerat med immobilizer har det däremot en 
hög stöldsäkerhet. Dessvärre har man då fått ett system med en betydligt högre 
kostnad. Dagens system har också det bekymret att det kontrollerar rattlåset. Detta 
går att lösa genom att man inför ett elektriskt rattlås som styrs av en elmotor. Vi får 
där stora problem att skapa ett system som styr elektroniken på ett säkert sätt om vi 
inte har immobilizer, p.g.a. att det annars räcker att klippa kablarna och tjuvkoppla 
bilen och även få rattlåset att släppa. Med immobilizer kan vi kryptera signalen och vi 
har då minst 50000 kodvarianter [3] men i själva verket är det betydligt fler. Det som 
då uppstår är att nyckeln inte längre fyller någon större funktion för stöldskyddet. 
Metallnyckeln har även den nackdelen att Scania måste lagerhålla alla 2000 
varianter av nycklar vid ett centrallager för att kunna skicka till kund inom 24 timmar. 
Detta är en stor kostnad för Scania och indirekt kunderna.  
 

6.2.3 Induktiv avläsning 
 
Bilindustrin har idag börjat lämna det traditionella nyckelbladet och gått över till nya 
system. Ett av de vanligaste är att man kombinerar fjärrkontroll och nyckel. Då det 
inte längre finns något metallnyckelblad så har man oftast fjärrstyrt centrallås och en 
dockningsstation där man placerar dosan för identifiering av rätt användare. Det som 
däremot kan vara en nackdel är att man inte längre uppnår en naturlig rörelse som 
man gjorde med nyckelvredet. Biltillverkarna har löst detta på olika sätt. Saab har 
kvar vridrörelsen medan Volkswagen har uppfunnit en ny rörelse där man istället 
trycker in dosan i olika lägen för att uppnå de olika tändningslägena. Volvo har tagit 
en variant där man dockar dosan och sedan trycker på en startknapp. Det som är 
gemensamt för alla dessa varianter är att låsningen av rattstången måste ske med 
hjälp av elektriskt styrda lås. All identifiering sker även med hjälp av immobilizer vilket 
dock inte är ett kostnadsproblem på personbilar då detta sedan 1995 är ett lagkrav 
för dem. Denna låsanordning är troligtvis ett billigare alternativ än att ha både en 
immobilizer och ett nyckelblad för att identifiera rätt fordonsanvändare. Placering av 
nyckeldockning kan även göras mer ergonomisk och logiskt då det inte längre finns 
några krav att nyckeldockningen skall sitta i samband med rattstången eller 
växellådan.  
 

6.2.4 IR avläsning 
 
IR avläsning använder Mercedes Benz i sina personbilar. Det fungerar på samma 
sätt som induktiv avläsning fast istället sker kommunikationen med hjälp av IR. 
Immobilizer är det som används för att identifiera rätt användare. Systemet kan 
utformas så att det fungerar som en dockningsstation där man bestämmer ett önskat 
rörelsemönster. Den stora nackdelen med IR tekniken är att om nyckelns batteri tar 
slut så kan man inte längre starta bilen. Det händer inte med den induktiva lösningen 
då strömmen som styr sitter i bilen, inte i nyckeln.  
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6.2.5 Keyless go 
 
Keyless go3 [5] är det senaste systemet som fordonsindustrin har börjat använda. 
Det fungerar genom att föraren har en sändare på sig i form av någon dosa. Dosan 
ligger konstant och sänder ut en signal och när föraren tar tag i handtaget på 
fordonet så låser det upp sig. Föraren kan då kliva in i fordonet som då känner av att 
dosan finns i fordonet. Om dosan befinner sig i fordonet så kan föraren trycka på 
startknappen och köra därifrån. Se figur 26 för aktionsradie för att identifiera rätt 
fordonsanvändande.  

 
Figur 26. Aktionsradie över godkända områden för keyless go. (Figur från Marquardt 
AG) 
 
Aktionsradien är utformad på det viset att det endast är när föraren befinner sig vid 
bagageluckan som den kan öppnas. Se figur 26. På samma sätt fungerar det vid 
dörrarna. Bilen kan bara låsas upp där föraren befinner sig, detta för att undvika att 
bilen blir kapad. De nackdelar som systemet har är andra säkerhetsrisker. Om en 
person vill göra inbrott i bilen så räcker det med en sändare och en mottagare. 
Dosan som sänder ut rätt signal ligger konstant och sänder, dock med en signal som 
har kort räckvidd. Det enda man behöver göra är att få sändaren inom det område 
som dosan sänder och sedan skicka signalen vidare till mottagaren som befinner sig 
vid fordonet. Där tar tjuven endast tag i handtaget och öppnar fordonet. Se figur 27.  
 

                                                 
3 Keyless go kallas även keyless entry i vissa sammanhang. 
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Figur 27. Illustration över stöld med keyless go system. 
 
Systemet har däremot ett säkerhetssystem som gör att fordonet kan känna efter om 
nyckeln befinner sig i fordonet, därför går inte fordonet att starta och köra därifrån 
med denna metod.  
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7 Lösningsförslag 
 
Under projektets gång har vi tagit fram ett antal alternativ till dagens startanordning. 
Efter en noggrann marknadsundersökning har vi tagit fram alternativ som vi tror 
passar Scania. Flera viktiga parametrar har påverkat våra lösningskoncept.  
 

7.1 Traditionell nyckel i instrumentbrädan 
 
Ett alternativ för flytt av startlåset är att flytta upp det till instrumentbrädan. Detta gör 
att vi får mer plats på styrkolonnen och kan fortsätta att behålla dagens 
prestandasteg. De fördelar som vi har är att det är ett beprövat system. De fel som 
brukar uppkomma är kända. Det är samma moment för start och stop och man får 
inga bekymmer med behov av fjärrstyrt centrallås då nyckeln passar både dörren och 
startlåset. Det som är negativt med denna lösning är att man måste behålla det 
centrallager som tillhandahåller alla reservnycklar. Stöldskyddet är relativt lågt om 
inte immobilizer används. Flytten av låset kräver också att man måste lösa låsningen 
av antingen styrningen eller växellådan. Detta blir mycket problematiskt utan 
immobilizer då man inte får en säker signal från nyckeldockningen till låset. Ett 
system utan immobilizer är inte lämpligt att användas ihop med andra låssystem som 
kräver säker kommunikation dem emellan. Ett system som har immobilizer är heller 
inte i behov av ett nyckelblad i metall som leder till onödiga kostnader i systemet. 
Den största fördelen som metallnyckelbladet har är alla prestandasteg man utnyttjar 
inom koncernen idag. Den här konstruktionen har då bristfällig säkerhet jämfört med 
dagens. Man kan konstruera lösningen så kraftig att man uppnår samma nivå som 
finns idag men inte till ett kostnadseffektivt sätt. Det stora problemet är den säkra 
kommunikation som krävs mellan koordinatorn och nyckeln. Idag har man ingen 
säker kommunikation mellan startlåset och koordinatorn. Säkerheten ligger istället i 
en mycket kraftig konstruktion som skyddar systemet från obehöriga. Detta system 
kan forceras med enbart våld. Systemet kan idag också kompletteras med 
immobilizer och därmed räcker det inte enbart med våld för att koppla sig förbi 
låsanordningen.  
Vår lösning med att separera tändningslås och låsanordning bygger på immobilizer 
för att kunna göras säker. Detta kan bli ett mycket stort steg på de enklaste bilarna 
som inte vill betala för något extra. Däremot skulle det höja stöldskyddet på de 
enklaste och billigaste bilarna. 
Detta är det första steget man kan ta i en roadmap4 mot framtida startsystem. 
Systemet kan byggas oberoende av vilken låsningsteknik man väljer för lastbilen. 
Elektriskt rattlås eller växelväljarlås kan vara tänkbara låsanordningar för att uppfylla 
gällande lagkrav. Framtida lobbning för att få ta bort låsanordningen är önskvärt då i 
de fall tjuven har korrekt immobilizerkod så utgör inte låsanordningen något problem 
då denna ändå låser upp sig och fordonet går att starta.  
De fordon som saknar immobilizer är de enda fordon som har nytta av det mekaniska 
lås vi har idag. Det som kan tilläggas är att när lagen skrevs fanns inte immobilizer 
som ett alternativ till låsanordningarna. Det var först 1995 som det blev ett lagkrav [3] 
för personbilar. Än idag är immobilizer inget krav på lastbilar i EU.  
 
                                                 
4 Roadmap är en karta över hur man kan planera in olika steg för hur en lösning skall utvecklas i framtiden.  
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7.2 Alternativ till immobilizer 
 
Då immobilizer är en extra kostnad att införa men nästan är ett måste för att kunna 
kommunicera säkert så har vi sökt varianter för säker kommunikation. Problemet som 
uppkommer är att när man separerar nyckeln från låsanordningen blir det lätt att 
tjuvkoppla om man inte har ett skyddande hölje mellan låsanordningen och 
nyckeldockningen. För att hitta alternativ har vi tänkt ut två varianter för att separera 
låsanordningen från nyckeldockningen och ändå behålla en säker kommunikation 
där emellan. En variant är att flytta upp hela koordinatorn och bygga ihop den med 
nyckeldockningen. Hela anordningen byggs in i ett säkert hölje som det är idag. 
Koordinatorn kan kryptera signalerna som skall vidare till låsanordningen och vi får 
således en säker kommunikation. Bekymret är att det är ont om plats och det kan bli 
svårt att realisera det. Hela höljet måste göras mycket kraftfullt vilket innebär att det 
troligtvis är billigare och enklare att använda sig av immobilizer.  
Det man istället skulle kunna använda sig av är en nyckeldockning som integreras i 
ett hus med elektronik som kan koda utsignalen. Detta får dock samma bekymmer 
som tidigare förslag. Det blir dyrt och man har mycket ont om plats i 
instrumentbrädan vilket gör att vi hellre använder en metod som är billigare och 
beprövad som immobilizer. Immobilizer transpondern i nyckeln är mycket liten och 
mottagaren kan lätt integreras in i nyckeldockningen.  
 

7.3 Startknapp med dockning för nyckel 
 
Inom personbilsindustrin har det blivit populärt att använda sig av en dosa med 
immobilizer som startnyckel. Denna dosa innehåller styrningen till centrallåset och 
när den dockas så känner bilen igen dosan, släpper låsanordningarna och tillåter 
start via startknappen. De fördelar som uppnås är att man kan göra konstruktionen 
robust. För distributions trafik så skulle det bli enklare att bara ha en knapp att trycka 
på vid start och stop. Nyckel och fjärrkontrollen görs enkelt till en och samma enhet. 
Med helt elektriskt styrda lås kan många bra features enkelt byggas in i lastbilen. 
Nackdelen med dockningsstationen är att någon låsning måste skapas så att nyckel 
inte går att ta ur förrän motorn är avstängd. Detta resulterar i att lösningen blir 
onödigt dyr och själva låsningen av nyckeln är en mekanik som kan krångla. 
Knappen kan också hos vissa chaufförer upplevas som ett extra onödigt moment, då 
detta koncept innefattar att man måste göra två manövrar för att starta lastbilen. Se 
figur 28. 

 
 
Figur 28. Illustration över dockning med dosa i kombination med startknapp 
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Lösning kan fritt konstrueras med både växel- och rattlås. Det som däremot krävs är 
att immobilizern blir standard. Fjärrstyrt centrallås är inte ett måste då man kan 
integrera ett infällbart nyckelblad i dosan som skall dockas, alternativt en lös nyckel 
till dosan. Detta för att få in alla prestandasteg som krävs.  
 

7.4 Traditionellt nyckelvred med induktiv avkänning 
 
En metod som kan användas för att ta bort metallnyckelbladet är att nyttja induktiv 
teknik för identifiering i samband med ett vred. Denna lösning använder Saab idag, 
se figur 11. Detta ger en dockning som är sparsam i platsutrymme och vi bibehåller 
den rörelse som förarna är vana vid idag. Att göra om nyckel och fjärrkontroll till en 
enhet är lämpligt då inget metallblad behövs. Men det vridbara vredet är inte önskat 
då det kan gå sönder. Lösningen kräver också immobilizer och den måste 
kombineras med fjärrstyrt centrallås. För att klara alla prestandasteg kan man 
komplettera dosan med en lös nyckel till hyttens dörrar. Men då får vi plötsligt två 
enheter på nyckelknippan igen. Lösningen kan kombineras med alla våra typer av 
låsanordningar för att uppfylla gällande lagkrav.  
 

7.5 Nyckeldockning med inbyggd startfunktion 
 
En lösning som vi har arbetat med är att ersätta nyckelbladet med något annat. Det 
system vi sett som mest attraktivt är immobilizer i någon slags dosa. För att klara av 
alla moment som dagens nyckel gör har vi arbetat fram ett rörelsemönster som klarar 
detta. Se figur 29. Det nya mönstret är patentsökt. 
 

 
 
Figur 29. Illustration över rörelsemönstret till nyckeldosan 
 
Systemet är tänkt att ha en dosa med en immobilizer transponder som används till 
att identifiera rätt nyckel. Genom att stoppa in nyckeln i dockningsstationen och föra 
den nedåt så uppnås alla lägen man behöver. Det som är uppskattat med denna 
lösning är att de kunder som väljer de bättre prestandastegen med fjärrstyrt 
centrallås premieras genom att de endast får en dosa som blir fjärrkontroll och 
startnyckel. Inga extra moment behövs för start och stop av fordonet. Prestanda 
stegen för de enklaste fordonen går att klara genom att man integrerar ett nyckelblad 
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i dosan alternativt en lös nyckel till dörrarna. De fördelar man kan uppnå jämfört med 
dagens lösning är en platsbesparing runt styrkolonnen. Vi frigör låsanordningen från 
nyckeldockningen. Vi möjliggör valfri placering för nyckeldockningen så att bättre 
ergonomi kan uppnås. Konstruktionen behöver inte bli djup och går att göra robust 
och enkelt. Det går att välja till nya features tack vare den elektriska lösningen. Vid 
förlust av nyckeldosan kan det snabbt tas fram ersättningsnyckel då det endast 
behövs en ”tom” nyckel som kan programmeras och skickas ut till kund. Nyckeln 
behöver inte skickas från ett centrallager. Nackdelarna med lösningen är att den 
helst skall kombineras med fjärrstyrt centrallås för att man ska slippa metallbladet till 
hyttens dörrar.  
Systemet med sitt nya rörelsemönster skulle däremot bli helt unikt för Scania vilket 
kan upplevas som exklusivt. Lösningen med immobilizer som standard ökar 
svårigheten för obehöriga att använda fordonet. Detta kan vara ett första steg på en 
roadmap som skall ta startanordningen fram i tiden tills dess att system som keyless 
go kan vara aktuellt även för lastbilar. Denna nya nyckeldockning kan kombineras 
med ett elektriskt rattlås eller växelväljarlås. 
 

7.6 Datadockning med startknapp 
 
Dagens teknik möjliggör många intressanta nyckellösningar. En av dem är att 
använda sig av ett USB-minne som nyckel. Denna lösning skulle möjliggöra en ny 
teknik för identifiering av rätt fordonsanvändare då startspärrskoder skulle kunna 
vara lagrade i minnet. Kommunikationen mellan nyckel och tändningslås sker då 
utan IR eller induktivt utan istället med elektrisk koppling. Många bra features kan 
läggas in i nyckeln såsom loggning av färdskrivare och chaufförens personliga 
inställningar för bilen. Systemet är dock inget som finns på marknaden idag vilket 
kräver att man utvecklar ett helt nytt system. Säkerheten går att ifrågasätta och 
tekniken är för avancerad för att kunna klara alla prestanda steg. Det kan bli 
svårigheter att uppfylla IP 545 kraven. Sammanfattningsvis är det ett system som kan 
bli intressant i framtiden med alla möjligheter till nya funktioner.  
 

7.7 Behålla dagens lösning  
 
Dagens lösning är bra för Scania ur den synpunkt att man med enkla medel kan 
uppfylla alla prestandasteg. Det går att få en mycket billig lösning som ändå håller en 
hög nivå i stöldskyddet. Med en extra fjärrkontroll uppfyller man de högsta 
prestandastegen med fjärrstyrt centrallås och larm. Med en transponder i nyckeln får 
man ett system med immobilizer. Kostnaderna är kända och felen likaså. Det som 
idag är negativt med lösningen är att den tar plats på styrkolonnen. För föraren blir 
det trångt för benen och rörelseutrymmet är begränsat. Konstruktionsfriheten är 
begränsad då nyckeldockningen måste sitta ihop med rattlåset. Om det blir lagkrav 
på immobilizer som det är för personbilar så får man ett onödigt nyckelvred. För 
framtida system räcker det med att endast ha immobilizer som identifierings funktion.  

                                                 
5 IP 54 är krav som ställs på fukt och dammtålighet. Det finns olika nivåer på kraven där siffrorna avspeglar 
nivån. 
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8 Kostnader för införande av nya system 
 
Vid införande av ett nytt system är det intressant att se hur kostnaderna påverkas. Vi 
har jämfört kostnaderna för olika nya system med det befintliga.  

8.1 Dagens system 
För att få en uppfattning om dagens kostnader för startlåset tog vi kontakt med inköp 
[33] och marknadsavdelningen [34]. Rattlåset med två nycklar samt två låscylindrar 
till hyttens dörrar är standard och blir en kostnad som uppstår för alla bilar. Om bilen 
utrustas med immobilizer tillkommer en kostnad. För denna kostnad får man två 
transpondrar (en till varje nyckel) samt den antenn som placeras kring 
tändningsvredet. 
De olika startsystem som vi studerat är mycket beroende av om lastbilen är utrustad 
med fjärrstyrt centrallås eller inte. I de fall bilen är utrustad med fjärrstyrt centrallås är 
den traditionella nyckeln onödig. Dessa bilar kan få en ny typ av tändningslås, där 
centrallåsets fjärrkontroll dockas i instrumentbrädan. Dessutom kan en liten 
kostnadsbesparing göras då låscylindern i passagerardörren inte behövs. Vi har valt 
att dela in de olika utrustningsnivåerna i fyra prestandasteg som presenteras nedan. 
 

• Prestandasteg 1: Manuellt lås till alla dörrar 
• Prestandasteg 2: Centrallås med manuell manövrering 
• Prestandasteg 3: Fjärrstyrt centrallås 
• Prestandasteg 4: Fjärrstyrt centrallås och larm  

 

8.1.1 Kostnadsvision 
 
Anledningen till att dagens genomsnittliga låskostnad per producerad lastbil är så 
pass låg är den stora andel bilar utan immobilizer. I vissa länder är andelen sålda 
bilar med immobilizer mycket hög. Till dessa länder hör t.ex. Storbritannien och 
Italien. Anledningen till detta är försäkringsbolagens krav på immobilizer för att 
kunderna ska få försäkra sina bilar. Så länge immobilizer enbart är ett krav från 
försäkringsbolag kan Scania tjäna pengar på att erbjuda det som extrautrustning. 
Däremot finns risken att myndigheterna inför lagkrav på immobilizer även för tunga 
fordon och då ökar kostnaden, utan att man kan ta betalt för det. 
Detta skulle kunna hända i Brasilien där myndigheterna i februari 2006 fattat beslut 
om att öka stöldskyddet för lastbilar. Det är dock ännu inte helt klart vad det nya 
stöldskyddet ska bestå av, men det kan komma att innebära att immobilizer blir ett 
lagkrav. Brasilien är idag en marknad där Scania inte säljer några bilar med 
immobilizer. Då skulle snittbilskostnaden med dagens lösning öka väsentligt.  
 
Om även EU skulle ändra lagen så att kravet på immobilizer gäller även tunga fordon 
skulle kostnaden per producerad bil öka ytterligare. Den kostnaden är inte långt ifrån 
vad det skulle kosta att standardisera immobilizer på alla bilar. 
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8.2 System 1, Elektriskt rattlås 
Denna lösning innebär att alla bilar får ett elektriskt styrt rattlås monterat på 
styrkolonnen. Beroende på prestandasteg så kombineras rattlåset med ett 
nyckelvred (prestandasteg 1-2) eller en nyckeldockning (prestandasteg 3-4). 
 
Prestandasteg 1-2 

 
Figur 30. Elektriskt rattlås, prestandasteg 1-2. 
 
För detta system krävs: 

• Nyckelvred med immobilizer i instrumentbrädan 
• Låscylindrar i dörrar 
• Elektriskt styrt rattlås 

 
Prestandasteg 3-4 

 
Figur 31. Elektriskt rattlås, prestandasteg 3-4. 
 
För detta system krävs: 

• Nyckeldockning med immobilizer i instrumentbrädan. 
• Låscylinder i förardörren 
• Elektriskt styrt rattlås 
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8.3 System 2, Växelväljarlås 
Detta system bygger på idén att manuellt växlade bilar får ett elektriskt styrt 
mekaniskt lås på växelföraren. Bilar med växlingssystemet Opticruise får det 
mjukvarulås som presenterats i kapitel 6.1.3. 
 
Prestandasteg 1-2 

 
Figur 32. Växelväljarlås, prestandasteg 1-2. 
 
För detta system krävs: 

• Nyckelvred med immobilizer i instrumentbrädan 
• Låscylindrar i dörrar 
• Växelförarlås (endast manuellväxlade bilar) 
• Opticruiselås (endast bilar med Opticruise) 

 
Prestandasteg 3-4 

 
Figur 33. Växelväljarlås, prestandasteg 3-4. 
 
För detta system krävs: 

• Nyckeldockning med immobilizer i instrumentbrädan 
• Låscylinder i förardörren 
• Växelförarlås (endast manuellväxlade bilar) 
• Opticruiselås (endast bilar med Opticruise) 
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8.4 System 3 Rattlås/Opticruiselås 
För att slippa det avancerade elektromekaniska växelförarlåset har vi även ett förslag 
på att kombinera Opticruiselåset med elektriskt styrt rattlås. Bilar med 
växlingssystemet Opticruise skulle då låsas enbart via mjukvara och bilar med 
manuell växellåda skulle få ett elektriskt rattlås. 
 
Prestandasteg 1-2 

 
Figur 34. Opticruiselås i kombination med elektriskt rattlås, prestandasteg 1-2. 
 
För detta system krävs: 

• Nyckelvred med immobilizer i instrumentbrädan 
• Låscylindrar i dörrar 
• Elektriskt styrt rattlås (endast manuellväxlade bilar) 
• Opticruiselås (endast bilar med Opticruise) 

 
Prestandasteg 3-4 

 
Figur 35. Opticruiselås i kombination med elektriskt rattlås, prestandasteg 3-4. 
 
För detta system krävs: 

• Nyckeldockning med immobilizer i instrumentbrädan. 
• Låscylinder i förardörren 
• Elektriskt styrt rattlås (endast manuellväxlade bilar) 
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8.5 Sammanfattning kostnader 
 

 
 

Diagram 1. Sammanställning av befintlig kostnad, kostnadsvisioner samt kostnader 
för nya system. ( Relativa värden ) 
 
Kostnaderna för komponenter i de nya systemen är uppskattningar gjorda 
tillsammans med inköpsavdelningen [33] och delvis baserat på vad liknande system 
kostar för personbilar. Det medför att kostnaderna för de tre föreslagna systemen kan 
komma att variera. Det enda man kan säga med säkerhet är att det blir svårt att hitta 
en lösning som blir billigare än dagens billigaste variant, rattlås utan immobilizer. 
Samtidigt kommer inte kostnaden för något av de tre systemen bli mycket högre än 
vad dagens lösning med immobilizer kostar.  
Kostnadsförhållandena mellan de nya systemen kommer troligen inte påverkas. 
Systemet med växelväljarlås kräver ett mer avancerat elektriskt styrt lås på 
växellådan och kommer att bli dyrast. Den lösningen är också helt beroende av att 
myndigheterna godkänner Opticruiselåset som ensamt stöldskydd. I så fall skulle en 
ökad försäljning av Opticruise minska snittbilskostnaden för det systemet.  
Lösningen med elektriskt rattlås blir något billigare på grund av en gynnsammare 
miljö för ett lås på styrkolonnen i kombination med att alla bilar får samma 
låsanordning, dvs. större serier.  
Kombinationen med Opticruiselås och elektriskt rattlås väntas få lägst kostnad, men 
beror helt på om bilar med Opticruiselås får levereras utan rattlås. 
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9 Föreslagen lösning 
 
Då vi idag inte kan separera låset så länge det är mekaniskt styrt har vi föreslagit att 
gå över till elektriskt styrda lås. Med elektriska lås kan placering av låsen ske där det 
är mest lämpligt att placera dem. Nyckeldockningen kan även den placeras utifrån 
den mest lämpliga platsen i fordonet. Vi har två låsanordningar som vi har tänkt 
kombinera för att kunna spara pengar och ha ett effektivt och bra stöldskydd. På alla 
fordon skall det sitta ett elektriskt styrt rattlås som lämpligen placeras någonstans på 
ovansidan av styrkolonnen. Ju mer otillgängligt låset placeras desto billigare går det 
att konstruera det då man tar skydd av den otillgängliga placeringen. En mer öppet 
placerad låsanordning måste skyddas av ett kraftigt hölje då man annars lätt kan 
kommat åt och förstöra låsanordningen. För bilar med Opticruise är det tänkt att låsa 
växlingsanordningen elektroniskt i neutraltläge. Detta skulle ge de fordonen ett extra 
stöldskydd och med en viss kommunikation med myndigheterna kan man kanske få 
ett sånt lås godkänt som låsning istället för rattlåset. Då man identifierar rätt 
fordonsanvändare så får styrenheten till Opticruisen ett godkännande att lägga i en 
växel. Utan rätt nyckel skall inte fordonet lägga i en växel utan fortsättar att vara i 
neutraltläge och på så vis förhindrar stöld av fordonet. Denna låsanordning är 
utformad så att man endast använder sig av befintliga komponenter i fordonet vilket 
gör att vi kan få en besparing.  
När man separerar nyckellåset från låsanordningen så måste man få en säker 
kommunikation där i mellan. Mellan låsanordningen och koordinatorn måste 
kommunikation ske krypterat för att släppa låsanordningen. Detta måste även ske 
mellan nyckel och koordinator vilket gör att metallnyckelbladet inte klarar av att 
uppfylla den uppgiften. Nyckelbladet kombinerat med en immobilizer kan uppfylla det 
kravet fast nyckelbladet fyller då ingen större funktion.  
Vi föreslår därför två olika nyckeldockningar (se figur 36) för att kunna uppfylla alla 
prestandasteg som vi idag behöver. De kunder som inte köper till fjärrstyrt centrallås 
får behålla dagens nyckel för att låsa upp dörren och starta fordonet. Det som har 
tillkommit är att dockningen av nyckeln är flyttad till instrumentpanelen och vi har 
infört immobilizer för att kunna säkerställa en säker kommunikation. Låsanordningen 
är tänkt att vara av samma typ som Audi Q7 använder sig av, dvs. en dockning där 
nyckeln inte har någon mer betydelse än att låsa upp dörren (här är låset beroende 
av slipningen på nyckeln) och använda till att vrida om tändningslåset. Det är istället 
immobilizern som säkerställer att rätt nyckel sitter i låset. Detta ger då en besparing 
när alla bilar använder sig av samma tändningslås. För kunder som köper till fjärrstyrt 
centrallås har vi tagit bort den traditionella nyckeln och ersatt den med en dosa som 
styr centrallåset och används i en dockningsstation som man kan starta fordonet 
med. Se figur 37. Immobilizer används som identifiering av rätt nyckel vilket ger en 
betydligt högre säkerhet än metallnyckeln.  
Båda lösningarna är kompatibla med vilken låsanordning som väljs och gränssnittet i 
instrumentbrädan skall vara samma oavsett vilken nyckeldockning som väljs.  
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Figur 36. Olika nyckeldockningar beroende av prestanda steg. 1-2 utan fjärrstyrt 
centrallås. 3-4 är med fjärrstyrt centrallås.  
 
För att klara att använda endast en dosa till öppning och start av fordonet har vi 
arbetat fram ett mönster som uppfyller detta i en manöver, Se figur 37. 
 

 
Figur 37. Illustration över rörelsemönster för start av fordon.  
 
Detta i kombination med de olika låsanordningarna uppfyller alla olika varianter av 
prestandasteg som vi har idag. Se figur 38 över hur Opticruise-låset skall fungera. 
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Figur 38. Illustration över hur opticruise låset skall fungera. 
 
Rattlåset skall vara uppbyggt av en elmotor med växel för reglering av låskolven som 
låser rattstången. Om det kan integreras in i rattstången på ett skyddat sätt så räcker 
det att använda sig av en plastkåpa som skydd. Kåpan bör förses med en fjäderstyrd 
sprint som låser låskolven i utfällt läge om man försöker ta bort den. Om låset inte 
kan integreras på ett skyddat sätt måste det skyddas av ett kraftigt hölje som det gör 
idag. Detta blir då ett dyrare lås men inte nödvändigtvis säkrare ur stöldsynpunkt. Se 
figur 39 för illustration över ett enkelt elektriskt rattlås. 
 

 
 

Figur 39. Visar ett enkelt skyddat rattlås från en Volkswagen Passat. Rattlåset är 
integrerat i rattstången på ett skyddat sätt. Plastkåpan över låset saknas på bilden. 
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9.1 Fler features 
 
Med nya elektroniska system kan vi införa nya features som idag saknas i bilen. Det 
finns önskemål om att införa ytterligare funktioner som chaufförerna kan använda sig 
av. Detta är möjligt när vi går över till elektroniskt styrda tändningslås där 
koordinatorn bestämmer vad som skall göras. Med det nya tändningslåsets 
rörelsemönster är det tänkt att nyckeln skall kunna röra sig även ett steg uppåt för att 
aktivera ytterligare funktioner. Se figur 40. 
 

 
 
Figur 40. Nyckeldockning med ett extra läge. 
 
De fordon som kommer att behålla metallnyckeln kan förses med ett tändningslås 
där nyckeln kan vridas moturs. Detta för att behålla den traditionella vridningen när 
fordonet skall startas och stoppas. Se figur 41. För att kunna aktivera extra 
funktionerna är det tänkt att man skall trycka in nyckeln ett extra steg (som backen 
på vissa fordons växellådor). Detta för att undvika att man ofrivilligt får i extra 
funktionen vid stopp av fordonet.  

 
Figur 41. Nyckelvred med ett extra läge. 
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9.2 Fler features, Start och Stopp 
 
Idag är det i vissa fordon viktigt att kunna starta och stoppa fordonet på håll. 
Anläggningsfordon kan i vissa fall ha ett behov att kunna manövrera fordonets 
utrustning från utsidan. Detta kan ske mycket enklare med elektroniska lås då alla 
funktioner styrs från koordinatorn. Se figur 42.  
 

 
 
Figur 42. Fjärrstart av fordon. 
 
Det finns många fler features som kan läggas in i ett fordon med elektroniskt styrda 
lås. En variant kan vara på distributionsfordon där start och stopp är vanligt. Detta 
skulle kunna vara en funktion som man själv lägger in via färddatorn eller en knapp 
på instrumentbrädan och tar bort ifall man inte vill använda den.  
Elektriskt styrda lås öppnar för många fler varianter då det är koordinatorn som 
bestämmer vad som skall hända med fordonet. Det är även möjligt att skräddarsy en 
specifik lösning till en kund som har speciella behov.  
 

9.3 Föreslagen placering 
 
Med nya låsanordningar så har vi möjlighet att skapa nya placeringar av tändningslås 
och rattlås. 
 

9.3.1 Rattlåsplacering 
 
Med ett elektriskt styrt rattlås kan placering av låset ske längs hela rattstången. Det 
som skapar begränsningar är att hytten är fjädrad mot chassiet och därmed har 
rattstången få fixa punkter. Med dagens konstruktion har vi två fixa punkter på 
rattstången, längst uppe vid ratten och nere på chassiet på styrapparaten. Det som 
man bör beakta med dom här två möjliga placeringarna är att nere på chassiet är det 
en mycket mer olämplig miljö för elektronik. Inne i hytten får man en mer lämplig miljö 
då man slipper all smuts och behöver inte kapsla in låset i samma utsträckning. Med 
dagens styrkolonn rekommenderar vi en placering av låsanordningen på 



 37

styrkolonnens ovansida så långt ner som det är möjligt. Med denna placering så 
vinner man utrymme för föraren och låsanordningen får skydd av sin placering. Detta 
resulterar i att man kan undvika att behöva bygga ett så kraftfullt hölje till 
låsanordningen och därmed spar in pengar.  
I framtiden då det skall tas fram en ny styrkolonn kan det vara en idé att undersöka 
ifall det är möjligt att införa ytterligare en led i styrningen. Då skulle man kunna få 
fram rattstången lite till och skapa ännu mera utrymme till föraren. Vi skulle också få 
ytterligare en fix punkt att placera låsanordningen på. Denna punkt skulle också 
hamna ännu längre in i instrumentbrädan och gör att vi kan placera låsanordningen 
mera otillgängligt. Med en sådan konstruktion så skulle vi kunna få mera plats för 
föraren och minimera rattstångens olämpliga placering mellan pedalerna. Se figur 43. 
 

 
Figur 43. Förslag på placering av elektriskt rattlås. 
 

9.3.2 Tändningslås placering 
 
Idag är vi beroende av en mekanisk koppling mellan tändningslåset och rattlåset. Då 
vi går över till elektriska låsanordningar så kan vi separera dem och tändningslåset 
behöver inte längre vara knutet till rattstången. Då instrumentbrädan idag är full med 
knappar och reglage så är det oundvikligt att något måste omplaceras för att kunna 
ge plats för tändningslåset. Vi föreslår att det nya tändningslåset skall placeras 
lättillgängligt då det är en funktion som används varje gång fordonet skall användas. 
Lämplig placering är till höger eller vänster om ratten i första modulfacket, alternativt 
under parkeringsbromsen [40]. Tändningslåset skall vara lättåtkomligt och även sitta 
så att det inte är någon risk att man slår i det vid en eventuell olycka.  
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9.4 Signalanalys låsanordning 
 
Att separera rattlås och tändningslås kommer kräva en ny kommunikation mellan 
dessa. All kommunikation mellan koordinatorn, rattlåset och tändningslåset måste 
vara krypterad för att det inte ska gå att manipulera någon av enheterna i syfte att 
låsa upp rattlåset eller startspärren. För att öka stöldskyddet ytterligare kan de tre 
enheterna giftas ihop så de inte fungerar om någon av dem byts ut. Se figur 44. 
Dagens lösning är mycket enkel där tändningslåset matas med en spänning och 
vartefter nyckeln vrids i tändningslåset sluts separata kretsar för varje läge, radio, 
tändning osv. Om bilen är utrustad med immobilizer sker en kontroll av rätt nyckel 
när tändningen är aktiverad. Med en ny typ av nyckeldockning utan låscylinder skulle 
det gå att aktivera många funktioner med fel nyckel innan immobilizern hindrar start 
av motorn. Detta är naturligtvis inte önskvärt så därför måste immobilizern aktiveras 
direkt när nyckeln dockas i tändningslåset. Om immobilizern inte godkänner nyckeln 
ska inga funktioner aktiveras oavsett vilka rörelser som detekteras i 
nyckeldockningen. 
Kommunikationen med rattlåset måste vara oerhört säker eftersom en felaktig 
aktivering av låset under körning skulle leda till olyckstillbud. Ett sätt att förhindra att 
något sådant inträffar är att låta rattlåset vara strömlöst när ingen kommunikation 
sker. För att klara detta måste koordinatorn kunna styra matningen till rattlåset. 
Koordinatorn skulle då skicka en signal som väcker upp rattlåsets styrenhet innan 
någon rörelse utförs. 
Ett problem med rattlås är dess förmåga att nypa fast om hjulen vill vrida sig, t.ex. vid 
parkering i lutning. I ett mekaniskt rattlås resulterar det i att nyckeln inte går att vrida 
om. För att kunna starta bilen måste man då försöka vrida lite på ratten för att minska 
nypkrafterna och samtidigt vrida om nyckeln för att få ut låskolven. Detta problem är 
något som måste beaktas vid införande av ett elektriskt rattlås. Risken finns att 
elmotorn som manövrerar låset kan ta skada om den försöker men inte lyckas dra ut 
låskolven. För att undvika detta bör elmotorn förses med ett överbelastningsskydd. 
När detta aktiveras ska det komma upp ett meddelande på färddatorns display som 
säger: ”Rattlås fortfarande aktivt, vrid på ratten”. Jämfört med dagens lösning får 
föraren nu möjlighet att utnyttja båda händer att försöka vrida om ratten, samtidigt 
som elmotorn med jämna mellanrum försöker dra ur låskolven. 
 

 
Figur 44. Signaler mellan komponenterna i ett system med elektriskt rattlås. 
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10 Fördelar 
 
De fördelar vi kan uppnå genom att byta till ett nytt system är att frigöra utrymme 
kring styrkolonnen och på så vis skapa en bättre miljö för föraren (mer utrymme för 
knäna). Med mera plats för föraren ökar krocksäkerheten då det inte blir lika lätt att 
slå i och skada sig på styrkolonnen eller nyckeln. Det är även ett mycket viktigt 
utvecklingssteg då detta öppnar dörrar för framtida system som keyless go. De 
kunder som idag köper fjärrstyrt centrallås premieras då de endast behöver en dosa, 
inte en dosa och nyckel. Det är även viktigt ur prestige synvinkel då kunderna kan 
komma förvänta sig att få något mer än en välkänd metallnyckel. Ersättningsnyckel 
kan även förväntas gå snabbare då verkstad endast behöver ha en tom nyckel på 
lager för programmering och utskick till kund, idag måste den skickas från ett 
centrallager och beroende av var man bifinner sig så kan leveransen ta tid. Detta är 
även ett steg mot att avskaffa det lagret och på så vis få en kostnadsbesparing. Detta 
system skulle heller inte bli dyrare än dagens system om alla kombinationer som 
finns idag appliceras på det nya systemet.  

10.1 Road map 
 
Då vi idag strävar framåt mot nya mål och krav har vi åskådliggjort ett tänkbart 
scenario. Scenariot startar i dagens bilar och fortsätter ett par steg in i framtiden. Det 
är totalt tre steg som vi specificerar där vi startar från dagens system. Se figur 45. 
 

 
Figur 45. Roadmap 
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10.1.1 Dagens steg 
 
Idag har vi en metallnyckel som startar fordonet och metallnyckel eller fjärrkontroll till 
att låsa upp dörrarna. Som stöldskydd används ett mekaniskt rattlås. Se figur 45. 
 

10.1.2 Steg 1 
 
Det första steget som vi föreslår är att separera nyckeldockningen från 
låsanordningen. Det ger oss möjligheter att placera nyckeldockningen på valfri plats 
och låsanordningen på den mest lämpade platsen. För att komma in i bilen har vi valt 
att behålla dagens två lösningar med nyckel och fjärrkontroll som alternativ för att 
komma in i fordonet. Det som kommer att bli en skillnad är att man använder samma 
verktyg till att öppna och starta bilen med. Fordon som har fjärrstyrt centrallås 
kommer använda den dosan till att starta och därmed inte behöva ha två saker som 
det är idag. Fordon utan fjärrstyrt centrallås använder nyckeln till att låsa upp 
fordonet och att starta med. Där är skillnaden att dockningen inte längre sitter på 
styrkolonnen. För att uppfylla lagkraven har vi installerat elektroniskt rattlås på alla 
fordon. Fordon med Opticruise får en elektronisk spärr i mjukvaran som hindrar en 
obehörig förare att lägga i en växel och på så vis göra bilen extra stöldsäker. Se figur 
45 för överskådlighet.  
 

10.1.3 Steg 2 
 
Nästa steg blir att införa fler features. Då vi har separerat låsanordningen från 
tändningslåset så är de inte längre är beroende av varandra med mekanisk styrning. 
Detta ger oss möjligheterna att kunna bygga in ett Keyless Go system till de kunder 
som önskar detta. Detta system är inte helt moget idag varför vi föreslår att det kan 
erbjudas först när systemet är säkrare än vad det är idag. 
 

10.1.4 Steg 3 
 
Sista steget ligger långt fram i tiden. Då är metallnyckeln på väg bort och ersätts helt 
av fjärrstyrt centrallås och en nyckeldockning. Detta ger oss möjligheter att på sikt 
helt ta bort nyckellagret och på så vis kunna göra en besparing i form av 
lagerkostnader. Alla fordon som tillverkas då har antingen fjärrstyrt centrallås eller 
Keyless Go som system för att låsas upp och startas.  
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11 Prototyp 
 
I vår arbetsuppgift ingick det att bygga in en fungerande prototyp i en lastbil. Vi har 
tagit fram en funktionsprototyp i ABS-plast för vårt nya tändningslås. Prototypen är 
uppbyggd i fem delar för att klara alla nödvändiga moment. Se bilaga 5 för bilder på 
prototypen monterad i lastbil. 
 

11.1 Nyckelprototyp  
 
Nyckeln är byggd i två halvor där vi har konstruerat den så att fordonets originaldelar 
från nyckeln passar i den nya nyckeln. Tack vare detta har vi kunnat använda oss av 
fjärrkontrollens kretskort, gummimatta och batteri. Från nyckeln har vi tagit 
immobilizer transpondern och placerat i nyckeln, detta i kombination med bilens 
immobilizer antenn så har vi fått fordonet att kunna identifiera korrekt nyckel utan 
nyckelbladet som informationsbärare. Med fordonets originaldelar så har vi fått fram 
en nyckel som fungerar efter alla önskemål. Det går att låsa och låsa upp fordonet. 
Samma nyckel används även till att starta och stoppa fordonet där det är 
immobilizern som godkänner att rätt nyckel sitter i. 
 

 
 
Figur 46. Nyckelns två olika delar 
 
Nyckeln består totalt av sex olika delar. Immobilizer transponder, knappsats, batteri, 
kretskort samt över- och underdel av nyckeln. Se figur 47. 
 



 42

 
 

Figur 47. Sprängskiss över nyckelprototypen. 
 

 
 
Figur 48. Färdiga nyckelprototypens två halvor, lackad i rött.  
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11.2 Nyckeldockning 
 
Nyckeldockningen är uppbyggd av tre delar, ett hus som består av två delar, själva 
huset samt en bakvägg. I huset placeras den rörliga vaggan som nyckeln dockas i. 
Se figur 49. 
 

 
 
Figur 49. Tre olika delarna som dockningsanordning består av 
 
I vaggan placeras det tre switchar6 som styr bottenkontakten, radioläget och ett 
elektriskt styrt rattlås. Dessa aktiveras när nyckeln dockas i vaggan. Se figur 50. 
 

 
 
Figur 50. Switcharna är placerade så att rattlåset och bottenkontakten aktiveras 
först. Efter att de har slagit till slår radioläget till. 
 
 När man sedan för nyckeln ett steg nedåt så sitter det en switch i husets sidovägg 
som aktiverar tändningsläget. Se figur 51. 
 

                                                 
6 En switch är en liten strömbrytare  
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Figur 51. Tändningsswitchen är placerad så att den är aktiverad från mittenläget och 
nedåt. 
 
Sista läget i prototypen uppnås när nyckeln har förts så långt ner det går. Då sitter 
det en switch i taket som aktiveras av vaggans bakdel. Nu håller man nere nyckeln 
tills fordonet har startat och då släpper man nyckeln som då återfjädrar till mittenläget 
och motorn går. För att stänga av fordonet så för man nyckeln upp till radioläget och 
motorn stannar. Sedan är det bara att ta ut nyckeln, kliva ur och låsa fordonet. Se 
figur 52 för sista switch placeringen. 
 

 
 
Figur 52 Placeringen av sista switchen sitter i taket på huset. 
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Man behöver givetvis inte starta bilen steg för steg enligt ovan nämnda beskrivning. 
Det går bra att bara docka nyckeln i radioläget och sedan direkt pressa den ner till 
det fjädrade startläget 
För identifieringen används immobilizern i nyckeln. Immobilizerns antenn har vi valt 
att placera på vänster sida om huset där den strålar ut ett magnetfält genom huset till 
nyckeln. Efter att immobilizern har godkänts så kan fordonet startas.  
Dockningsprototypen består av totalt nio delar. Fem switchar, en fjäder, bakstycke, 
hus och vagga. Se figur 53. 
 

 
 
Figur 53. Dockningen i genomskärning sett från sidan. 
 

 
 
Figur 54. Färdiga nyckeldockningen. Lackad i silver och interiörgrå. 
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11.3 Rattlåsprototyp 
 
För att få hela bilden av ett fungerande system har vi tagit fram ett mycket enkelt 
rattlås. Rattlåset består av en modifierad soleniod7 som låser styrningen. Denna 
prototyp har endast gjorts till presentationen för att de som provar skall förstå 
helheten i systemförslaget och är ingen lösning som vi rekommenderar. Denna 
prototyp har därför inte använts vid körning då tillförlitligheten kan ifrågasättas. 
Rattlåset avaktiveras av en switch i tändningslåset som känner av när nyckeln 
dockas. Det har tyvärr inte varit möjligt att konstruera en rattlåsprototyp med elmotor. 
Se figur 56 för alla delar i rattlåset. 
 

 
 
Figur 55.  Distans mellan solenoid och styrkolonn. 
 

 
 
Figur 56. Rattlåsprototypens alla delar.  

                                                 
7 En solenoid är en elektriskt styrd magnet. 
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11.4 Tillförlitlighet i dockningen 
 
Funktionsprototypen (exklusive rattlåset) är testad i en lastbil och har fungerat 
utmärkt. Bilen har körts på testbana och provkörts av flera olika personer med ett gott 
resultat. För närvarande har fordonet gått 350 km med prototypen monterad. Det 
som går att göra med en ny konstruktion är att man kan byta ut vissa komponenter 
som det idag har bristfällig kvalitet. Vi föreslår att ett nytt startlås byggs upp med 
switchar och solenoider för att öka kvalitén. Vanliga switchar kan ha en livslängd upp 
till 1*107 aktiveringar vilket är mer än tillräckligt för fordonets livslängd. En ny 
nyckeldockning skulle kunna få en mycket hög tillförlitlighet vilket är viktigt då 
fordonet inte längre går att använda vid ett haveri av tändningslåset. Det är mycket 
viktigt att fordonet inte blir stillastående för då får kunderna onödiga kostnader vilket 
kan resultera i att de inte väljer samma leverantör igen. Scanias intresse är att få ett 
så tillförlitligt fordon som det ekonomiskt går att tillverka, detta för att uppfylla 
kundernas krav på sitt arbetsredskap.  
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12 Slutsatser 
 
Scanias rattlås är idag sammansatt med tändningslåset. Styrningen mellan dem är 
mekanisk och det är nyckelbladet som godkänner upplåsning av rattlåset. Det är 
även samma rörelse som ger styrsignaler till radio, tändning och startmotor. Har 
fordonet extrautrustats med immobilizer så krävs även godkännande från den för att 
startmotorn skall fungera. Dagens lösning är också låst till styrkolonnen för att kunna 
låsa ratten. 
 
När vi vill skapa mera utrymme för chauffören och separera låsanordningarna så 
ställer det vissa krav på utrustningen. Då vi inte längre har ett mekaniskt samband 
mellan tändningslåset och rattlåset kräver det säker kommunikation. Idag är det 
skyddshöljet runt låsanordningen som är skyddet.  
 
Immobilizer är idag ett tillval som säkerställer att det verkligen är rätt nyckel till 
fordonet. Även om tjuven försöker koppla sig förbi tändningslåset så kommer ändå 
inte fordonet att starta utan rätt kod. Kryptering skulle på samma sätt kunna vara ett 
mycket effektivt sätt att säkerställa kommunikation mellan låsanordningarna.  
 
Genom att kryptera signalerna från tändningslåset med hjälp av immobilizer så kan vi 
säkerställa att kommunikationen mellan tändningslåset och koordinatorn blir säker. 
Koordinatorn kan efter att rätt nyckel identifieras skicka en krypterad signal till ett 
elektriskt styrt rattlås som öppnar sig.  
 
Detta nya system skulle innebära att vi kan placera ett elektriskt styrt rattlås på ett 
lämpligt ställe på styrkolonnen, förslagsvis på ovansidan och långt ner på 
styrkolonnen. Detta skulle ge mer utrymme till föraren och bidra till ett både 
krocksäkert och bra stöldskydd. Tändningslåset skulle placeras till höger om ratten 
på instrumentbrädan. Eventuellt skulle ett tändningslås kunna placeras på vänster 
sida om ratten för att lättare kunna starta och stänga av motorn utan att behöva sätta 
sig bakom ratten. 
 
Vårt förslag är att starta med att införa två system som skall löpa parallellt några år. 
För fordon utan fjärrstyrt centrallås är nyckelbladet nödvändigt för att ta sig in i 
hytten. Förslagsvis använder man sig av samma nyckel till ett tändningslås som sitter 
i instrumentbrädan. För kunder som köper till fjärrstyrt centrallås är nyckeln onödig 
som informationsbärare. I dessa fordon får man en nyckeldosa som dockas i ett nytt 
tändningslås med ett nytt rörelsemönster. Här har vi valt att behålla en nödnyckel 
som är integrerad i nyckeldosan. Denna nödnyckel används i förardörren om 
fjärrstyrningen inte fungerar. 
 
Det som är avgörande för den rekommenderade lösningen är att vi måste införa 
immobilizer som standard på alla fordon för att kunna säkerställa att de får ett fullgott 
stöldskydd. Utan immobilizer kan vi inte göra de vinster som finns med det nya 
systemet. 
 
Med en effektiv konstruktion av tändningslås som har integrerad immobilizer-antenn 
och är oberoende av vilket metallblad som används kan vi pressa inköpspriserna. 
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Rattlås som sitter skyddade av sitt läge kan göras billigare utan att göra avkall på 
stöldskyddet. Frågan är när immobilizer kommer som ett lagkrav? 
 
Vi rekommenderar att man inför immobilizer som standard när man inför det nya 
systemet. Vid nästa stora omkonstruktion av styrkolonnen skall man kunna integrera 
ett elektriskt rattlås i styrkolonnen på ett skyddat sätt. De nya tändningslåsen skall 
kunna erbjudas med fler funktioner än vi kan idag och kopplas enligt modulprincipen, 
det vill säga samma gränssnitt oavsett lås. För de enklare prestandastegen föreslår 
vi att man använder ett tändningslås för nyckelbladet som är oberoende av 
slipningen på nyckeln. För de exklusivare prestandastegen föreslår vi den nya 
nyckeldosan med dockningen med det nya rörelsemönstret.  
 
Med de här nya systemen vinner vi plats kring föraren. Vi skapar möjligheter för att 
kunna optimera konstruktionen så att den blir ännu bättre. 
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13 Diskussion  
 
När vi tog fram vårt koncept så har vi alltid arbetat efter vad vi tror att kunderna vill 
ha. De personer vi har diskuterat med har alla haft som önskemål att det skall vara 
enkelt och smidigt att starta och stoppa fordonet. Det är på dom här premisserna vi 
har tagit fram våra koncept. För själva startanordningen har vi försökt få fram så 
många och kreativa förslag som möjligt. Här har inte begränsningarna varit så många 
utan det är de olika möjligheter att ta sig in i bilen som varit den stora utmaningen. 
För de enkla bilarna blev det efter noggrann utvärdering inte möjligt att ha något 
annat än metallnyckeln som var ekonomisk möjlig. För att få fram nya varianter så 
riktade vi in oss på dem som hade fjärrstyrt centrallås och tog fram ett nytt 
rörelsemönster som vart enkelt och logiskt. Det system har endast en nyckeldosa 
som man låser upp och startar fordonet med. Detta system har byggts in i en bil och 
testats under ca en månads tid. Det har visats positivt intresse för protoypen och 
rörelsemönstret upplever vi som smidigare och bättre än dagens lösning. Vi har inte 
kunnat uppleva vinsterna som kan göras i platsbesparing då styrkolonnen är den 
stora begränsningen nu. 
För låsanordningen till stöldskyddet har vi noggrant granskat gällande lagkrav. Vi 
hade tre olika möjligheter för att uppfylla lagkraven för stöldskydd, rattlås, 
växellådslås och växelspakslås. Gällande lagkrav idag säger att om man skall låsa 
växellådan så måste den klara minst 150 % av det moment som kopplingen kan 
överföra. Detta är ingen omöjlighet men det blir onödigt dyrt så detta koncept lades 
ner i ett tidigt skede. Styrningen till växellådan har varit ett intressant område att låsa. 
Vi har följt hela växellänkaget för att försöka finna en lämplig plats att låsa den på. 
Efter mycket undersökande fann vi endast en plats där det är rimligt att låsa 
växelföraren på. Själva huset på växellådan skulle kunna modifieras så att det vore 
möjligt att låsa den i neutralt läge. Det som var den stora nackdelen är att vi har en 
olämplig miljö att montera in en elektrisk låsanordning. Det är inte något som är 
omöjligt men det blir onödigt dyrt. Bilar med Opticruise har vi försökt att lobba med 
myndigheterna för att få godkänt att endast låsa mjukvaran till växellådan och på så 
vis uppfylla ett fullgott stöldskydd. Vi har dock inte hunnit så långt då myndigheter tar 
god tid på sig att kunna ge något svar överhuvudtaget om något. Det enda som 
återstår då var ett elektriskt styrt rattlås. Vi har granskat dagens konstruktion och 
funnit att det finns två fixa punkter att montera in ett rattlås på; nere på styrapparaten 
eller uppe vid ratten. På styrapparaten får vi en olämplig miljö och då återstår att 
placera den uppe vid ratten. Här tycker vi att det är lämpligt att montera in ett rattlås i 
samband med en omkonstruktion av styrkolonnen. Vi föreslår att det monteras in på 
framsidan så långt ner det är möjligt, detta för att kunna ta skydd av sin skyddade 
placering. För framtida möjligheter föreslår vi att ifall man skulle kunna få ett 
Opticruiselås godkänt att man på de fordonen tar bort rattlåsen och därmed spar in 
en kostnad. I framtiden är det inte omöjligt att Scania tar in system som steer bywire8, 
vilket öppnar för nya möjligheter. Opticruiselåset har vi försökt patentera men då 
BMW redan hade försökt men misslyckats så räknas denna låsanordning som känd 
teknik, vilket då inte kan patenteras.  
Det mål som vi har jobbat mot är bättre förarmiljö, inga ökade kostnader, bättre 
kvalité och en ökad prestige för fordonen. 

                                                 
8 Steer by wire är ett system som saknar mekanisk förbindelse mellan t.ex punkt A och B.                      .  
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Bilaga 1. Arbetsbeskrivning. 
Sven Stafner  RCI 
Per Wallentin RCIE 

 
Exjobbsbeskrivning gällande utredning av flytt av startlås 
 
 
Bakgrund 
För att frigöra utrymme kring styrkolonnen finns en önskan att 
flytta startlåset till en annan plats.  Startlåset har ett mekaniskt 
styrt rattlås som måste beaktas vid detta arbete. Då ratten ska 
vara inställningsbar både i höjd- och längdsled kan rattlåset inte 
vara mekaniskt styrt om startlåset placeras på annan plats (ett 
rattlås eller växelspakslås är idag ett lagkrav). Idag används en 
nyckel med nyckelblad som passar både i dörr och i startlås för 
identifiering av rätt fordonsanvändare. Ibland finns även en 
startspärr som är en väl beprövad metod för att identifiera rätt 
fordonsanvändare. 
 
Uppgifter 

• Samla information om lagkravet gällande ratt- och 
växelspakslås.  

• Tag fram ett förslag till hur man skulle flytta startlåset m.a.p. 
placering och styrning av ratt/växelspakslås.  

• Titta på alternativ till dagens nyckel med blad, t.ex. enbart 
startspärr (RF - induktivt) eller annan teknik, som t.ex. IR. 

• Benchmarking, t.ex. VW Touareg, VW Passat mfl 
• Ta fram produktkostnad och förslag på prestandasteg (enkel bil vs 

exklusivare) 
• Bygga in ett fungerande koncept i en lastbil 
• Rapportskrivning 
• Redovisning 
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Bilaga 2. Idé-träd över startsystem 
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Bilaga 3. Idé-träd över låsförslag 
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Bilaga 4. Kundundersökningsfrågor 
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Bilaga 5. Bilder på prototypen monterad i bil. 
 
 

 
 

 

 
 

 


