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Sammanfattning 

Examensarbetets har utförts av Gustaf Johansson, blivande maskiningenjör från Örebro 
Universitet och Elin Palmgren, blivande högskoleingenjör i maskinteknik med inriktning mot 
innovation och design från KTH. Examensarbetet pågick under 10 veckor med start vecka 13 
och avslutades vecka 22 2012. 

 

Scania CV AB har en speciallastbil som är lägre än standardhyttprogrammet, kallad LowEntry. 
Denna lastbil är främst anpassad för applikationer där det krävs ett lägre insteg, på grund av 
många på- och avstigningar under ett arbetspass. 

 

Examensarbetets syfte var att designa och konstruera en närsiktsruta, som främst ska användas i 
LowEntryns passagerardörr. Det finns önskemål och kundkrav på en närsiktsruta. I Danmark 
sker lokala marknadsanpassningar för att behålla kunder då Köpenhamns kommun satt krav på 
en närsiktsruta.  

 

Under arbetets första fas genomfördes intervjuer med chaufförer som kör i både tungt trafikerad 
stadsmiljö samt mindre trafikerade landsvägar. Dessa intervjuer har lagt grunden på hur arbetet 
har format närsiktsrutan. Synpunkter på vad som varit viktigast för dem, men även andra 
önskemål har tagits i stor beaktning. I slutänden är det chaufförer som kommer bruka lastbilen. 

 

Förslag på den exteriöra designen samt konstruktionen togs fram genom olika koncept som 
utvärderades i en beslutsmatris. De valda koncepten lade grunden till hur prototypen för 
närsiktsrutan skulle formas. Den interiöra designen har vuxit fram under arbetet med prototypen, 
som till den största delen tagits fram av examensarbetarna med hjälp av personal på Scania. 

 

Slutsatsen av detta arbete har resulterat i en prototyp på en närsiktsruta på LowEntry, men även 
förslag på fortsatt arbete och utvecklingsmöjligheter. 
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Abstract 

This bachelor thesis project has been performed by Gustaf Johansson, a mechanical engineer 
from the University of Örebro and Elin Palmgren, Bachelor of Engineering with a focus on 
innovation and design from the Royal Institute of Technology. The thesis lasted for 10 weeks 
starting at week 13 and ended at week 22 2012. 

 

Scania CV AB has a special truck that is lower than the standard cab program, also called 
LowEntry. This truck is used primarily designed for applications requiring a lower entry level, 
because of the several ingress and egress from the cab during a shift. 

 

The purpose of this thesis was to design a window, which is primarily to be used in the 
LowEntry passenger door. There are wish and customer requirements on a passenger door 
window. In Denmark have the local market done adjustments to retain customers when 
Copenhagen local has set requirements for a window. 

 

During the first phase were interviews conducted with drivers who drive in heavy traffic urban 
environment and less congested highways. These interviews have laid the foundation for how the 
work has shaped the window. Aspects on what has been most important to them has been taken 
in consideration. In the end it is the drivers who will operate the truck. 

 

Proposals for the exterior design and construction were developed through various concepts that 
were evaluated in a decision matrix. The selected concepts formed the basis of how the prototype 
of the window would be formed. The interior design has evolved over the work on the prototype, 
which for the most part been developed by the graduate students themselves, with help of people 
at Scania. 

 



The result of the thesis work has resulted in a prototype of a lower window in the passenger door 
on LowEntry, but also suggestions for further work and development opportunities.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Scania CV AB är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer för industri- och 
marinanvändning. Med hjälp av Scanias modulariseringsprogram kan företaget erbjuda produkter 
i väldigt många olika varianter för att kunna möta transportbranschens olika krav. LowEntry är 
Scanias lastbil som är särskilt anpassad för sophantering och distribution i stadsmiljö, där 
användarna gör många stopp under sin arbetsdag.  
 
Det finns önskemål och kundkrav på en närsiktsruta för att lättare kunna se cyklister och andra 
trafikanter vid exempelvis högersvängar, korsningar och trafikljus. Årligen skadas många cyklister 
i olyckor med tunga fordon (Trafikkorsningar farliga för cyklister, 2009) och ett sätt för att 
undvika dessa olyckor är ett extra fönster i nederkanten av dörren. 

1.2 Målformulering 
Designa och konstruera en närsiktsruta som kan användas i Scanias LowEntry, för sikt genom 
passagerardörren. Lastbilschaufförerna ska kunna få bättre sikt och därmed undvika fler olyckor, 
där högersväng är det huvudsakiga målet att hjälpa. Designen skall följa Scanias formspråk i den 
mån det går och kunna implementeras i Scanias övriga hyttprogram. Genomföra en 
återvinningsanalys för att säkerställa att materialen som närsiktsrutan ska tillverkas i inte är farliga 
för miljön. 

1.3 Avgränsningar 

 Arbetet är avgränsat till 10 veckors heltidsarbete  
 I första hand lösning för LowEntry-hytten, och i mån av tid, lösning till P-hytt och sist G 

& R-hytterna 
 Ytmodellering i Catia V5 kommer inte behandlas i detta projekt. 
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1.4 Lösningsmetoder 

 Processplan: Används för att visualisera projektets gång samt att utifrån den planera hur 
projektets timmar ska läggas, se figur 1-1. 

 
Figur 1-1 processplan 

 Pugh-matris: användes för att värdera och vikta de olika koncepten och slutligen välja 
det koncept som arbetet gick vidare med. För att kunna värdera koncepten används en 
referens, det kan vara en befintlig produkt. Referensen används som utgångspunkt vid 
poängsättning av de olika koncepten, värdet på referensen sätts därför alltid till 0. 

 Internet: har använts fortlöpande genom hela arbetet. För att undersöka konkurrenternas 
lösningar, få inspiration och kunna ge svar på andra frågetecken som kommer uppkomma 
under projektets gång. 

 Litteratur: vid behov användes litteratur för att finna lösningar som personalen på plats 
inte besitter. 

 Fältanalys: träffade chaufförer för intervjuer för att få deras synpunkter och iakttagelser. 
Även för att se hur stort behovet är av en närsiktruta. 

 Verkstadsarbete: genom ”hands-on” tillverkas prototypen till största del av 
examensarbetarna. I och med denna metod kunde praktiska kunskaper tillämpas samt nya 
kunskaper växa fram under arbetes gång.  

 CAD: via Catia V5 kunde befintlig konstruktion undersökas.  

1.5 Kravspecifikation 

 Följa Scanias form-/designspråk, interiört och exteriört 
 Ge bra sikt för chauffören och bidra till en trygghet i trafiken 
 En så låg kostnad som möjligt utan kompromisser av andra krav 
 Tät mot vind, vatten och föroreningar 
 Uppfylla lokala och regionala krav 
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2 Teori 

2.1 Scania fordonsprogram 
Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. 
Det breda lastbilsprogrammet som erbjuds är bland annat fjärr-, distributions-, och 
anläggningsfordon men företaget kan även erbjuda fordonsspecifikationer för specialfordon. 
Grunden till alla kombinationer ligger i Scanias unika modulsystem av komponenter. Modulerna 
kombineras för att kunna skräddarsy kundens behov.  
 
Scanias lastbilsprogram består i dagsläget av tre olika hyttyper och utifrån dessa kan många olika 
utföranden tillverkas, se figur 2-1.  
P-serien är en kompakt, lätt, lättmanövrerlig och bränslesnål lastbil som är anpassad för 
anläggning, regional och lokal distribution samt kortare transporter och tjänster.  
G-serien erbjuder en mer kraftfull lastbil och är till för dem som kör fjärrtransport, distribution 
och i princip alla typer av anläggningsarbeten. Den rymliga G-hytten finns som dag- och sovhytt. 
R-serien är Scanias premium lastbil. De är designade för att möta de högsta och tuffaste kraven 
som världen ställer på fjärrtransport och konstruktionsapplikationer (Scania Sverige, 2009). 
 

 
Figur 2-1 Scania fordonsprogram 

2.2 LowEntry 
Scanias LowEntry lastbil är en del av specialfordonsprogrammet. Lastbilen är anpassad för 
applikationer där det krävs ett lägre insteg på grund av många på- och avstigningar under ett 
arbetspass. LowEntryn är en modifierad P-serie lastbil. Hytten är monterad 550 mm längre fram 
och golvet är sänkt 450 mm jämfört med R-serien. Konfigurationen ger en ”low entry” design 
med ett brett insteg. Lastbilen har en nigning, som aktiveras när lastbilsdörren öppnas om 
parkeringsbromsen är aktiverad (Scania group, 2011), se figur 2-2 för jämförelse mellan en P-hytt 
och LowEntry. 
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Figur 2-2 jämförande bilder på LowEntry och P-serien  

2.2.1 Översikt av LowEntry 

Figur 2-3 är en översiktsbild över LowEntryns körposition samt en lägre position vid nigning. 

 
Figur 2-3 nigning, körposition samt mått  

Specifikationer: 
 Total hyttbredd är 2486 mm 
 Ingångsbredd är 810 mm 
 Nigning 
 Dörren öppnas 90˚ 
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3 Förstudie 
Under projektets gång publicerades de cykelrelaterade olyckorna i ett flertal artiklar, se appendix 
12.4. En artikel skriver: ”Under 2011 rapporterades totalt 132 cykelrelaterade trafikolyckor på 
Stockholms mest olycksdrabbade gator. Året innan var siffran 109, det är en ökning på 20 
procent”( Farligaste gatorna för cyklister i stan, 2012).  
 
För att minska risken med högersvängande lastbilar har trafikkontoret bland annat infört så 
kallade cykelboxar. Cyklisterna kan då ställa sig framför bilarna vid vissa rödljus och då slippa 
hamna till höger om en lastbil. Men det räcker inte, felet ligger i hur lastbilarna är konstruerade. 
Föraren sitter för högt upp och ser inte cyklisten som hamnat i döda vinkeln (Högersväng en 
dödsfälla för cyklister, 2011).  
Olyckorna inträffar oftast när tyngre fordon kör in i cyklister för att de har dem i döda vinkeln 
och för att cyklister i allmänhet är ouppmärksamma (Farligaste gatorna för stans cyklister, 2012) 
 
Om det inte görs något åt detta problem så kommer dessa olyckor öka i och med att antalet 
cyklister inne i Stockholm ökar. Nedan i tabell 3-1 listas de cykelrelaterade olyckorna mellan cykel 
och lastbil samt buss. I appendix 12.2 finns ytterligare cykelrelaterade olyckor med andra 
trafikelement. 

 
Tabell 3-1 cykelrelaterade olyckor mellan cykel och lastbil samt buss.
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Problemet med högersvängar är att lastbilschaufförerna har svårt att se ut, då det uppkommer en 
stor död vinkel, se figur 3-2. Trafikanter som inte har kört lastbil eller vet om detta problem tror 
att denne syns, när de i själva verket inte syns. Den döda vinkeln uppkommer på grund av 
stolpar, hyttväggar och dylikt. Sidospeglar visar endast sikten rakt bak och inte snett ut till höger. 
Chauffören måste då luta sig framåt en del för att kunna se ut genom den vanliga rutan, det gör 
att denne har svårt att ha uppsikt överallt. 
 
 

 
Figur 3-2 döda vinkel 

 
Om en chaufför måste stanna för en cyklist vid ett övergångställe kan denne inte se om det 
kommer exempelvis en snabb cyklist i den döda vinkeln, se figur 3-3. När Chauffören sedan kör 
iväg måste denne chansa och köra väldigt försiktigt, eftersom sikten på högersidan är väldigt 
begränsad. Det är just i denna situation som det är störst olycksrisk. Chauffören måste hela tiden 
ha uppsikt åt höger. Det kan vara svårt att ha uppsikt på allt som händer runt omkring, speciellt 
när det är en hektisk miljö, som det ofta är inne i Stockholms innerstad. Det handlar om några 
sekunder där chauffören mister sin koncentration så kan det gå riktigt illa. Ett hjälpmedel i form 
av till exempel en ruta kan hjälpa chauffören. 
 

 

Figur 3-3 döda vinkeln 
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3.1 Kundkrav/behovsanalys 
Det genomfördes fältanalys för att framförallt få en verklighetsbild av behovet av en närsiktsruta. 
Under fältanalysen träffade vi följande företag: 

 Liselotte Lööf 
 Ragn Sells 
 SRV återvinning 
 Mariekälla betong och transport 

 
Det var främst Liselotte Lööf och Mariekälla Betong som hade stor och aktuell erfarenhet av 
stadskörning och problemet med sikten i högersvängar. De andra företagen var mer vana att köra 
i förorterna till Stockholm. 
 
Övervägande var alla överens om att högersvängar och cyklister är den stora riskfaktorn vid 
stadskörning. Samtliga chaufförer var även överens om att det skulle vara bättre med en kamera 
vid sidospeglarna eller en sensor vid sidan av lastbilen.  
Om de skulle ha en närsiktsruta, och dessutom bli av med fönsterhissen, så var det två direkta 
krav som kom fram för att överhuvudtaget överväga en närsiktsruta. 

 Elektrisk infällning av speglarna, för att kunna fälla in dem i situationer där det blir trångt. 
 Välfungerande AC. Under sommarhalvåret blir det väldigt varmt för sopbilschaufförerna, 

då vill de ha valmöjligheten att kunna hissa ner fönstret.  
 
Vad gällde storleken på närsiktsrutan var så stor ruta som möjligt självklart bra. Området den 
verkligen skulle fylla en funktion för var rakt ut, snett nedåt och snett framåt/nedåt, sett från 
förarplatsen. Se appendix 12.5 för summering av besöken. 

3.2 Krav (Danmark) 
Köpenhamns kommun har satt ett lokalt krav på hur stor rutan ska vara. Se figur 3-4 för mått. 
För att behålla kunder sker lokala marknadsanpassningar i Köpenhamn, se avsnitt 3.7. 

 
Figur 3-4 

3.3 Begränsningar i konstruktion 
Det valdes att inte skära i bärande konstruktion för att inte försämra dörrens uppbyggnad och 
konstruktion. Om det kapas bort en del i den bärande konstruktionen löper det stor risk att 
försämras vid en krock. Även luftkanalen, som går längs fönstrets nedre del, kommer det inte 
kapas i. 
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3.4 Begränsningar i design 
Till höger i figur 3-5 visas olika interiöra linjerna som valdes att inte överskridas. Inom dessa 
linjer får själva ombyggnaden ske. Till vänster i figur 3-5 visas de framträdande exteriöra linjerna 
som valdes att inte överskridas. Framförallt de linjer som är i anslutning till där rutan kommer 
placeras, vilket är en begränsad yta.  
 

 
Figur 3-5 Scanias karakteristiska linjer 

3.5 Sikt  
I länder som Tyskland och England arbetar upptill fyra personer i hytten. En närsiktsruta skulle 
aldrig hjälpa med en standardplacerad passagerarstol med en person sittandes i vägen, se till 
vänster i figur 3-6. LowEntryn är mer anpassad till en sådan ruta i och med att den kan beställas 
bakåtflyttad passagerarstol, se till höger i figur 3-6. 
 

 
Figur 3-6  
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3.6 Konkurrenter 
Nedan i tabell 3-7 visas en sammanfattning av konkurrenterna som har lågt insteg. Tabellen ger 
en översikt av hur Scanias LowEntry står sig i jämförelse med konkurrenterna. 

 
Tabell 3-7 sammanfattning av konkurrentanalys 

 

Nigningen sänker hytten med luftfjädring. Det ger en lättare i- och urstigning. Scania, Volvo och 
Mercedes Benz har denna funktion (Mercedes Benz, 2012)(Volvo trucks Sweden, 2012). De 
andra har ett lågt första steg utan nigfunktionen, mellan ca 435 – 450 mm. Scania har utan 
nigfunktionen ett insteg på 390 mm och med 200 mm (Scania group, 2011).  
 
Plant golv låter personalen komma in och ut på båda sidor. Främst när bilar och andra hinder 
begränsar åtkomsten, då slipper de gå runt. Scanias LowEntry har en motortunnel som delvis 
sitter i vägen för denna typ av åtkomst. 
 
Glasdörr ger föraren bättre sikt i framförallt högersväng, eftersom det inte finns stolpar eller 
liknade i vägen, se figur 3-8. Nackdelarna med en sådan dörr är att bullernivån höjs. På 
sommarhalvåret blir det varmt i hytten på grund av att det är många rutor, som ett växthus samt 
att på vintern sipprar det in kyla och blir kallt. 
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Figur 3-8 Mercedes Benz- Econic II 

Extra ruta i passagerardörr ger inte bättre sikt än glasdörren, men ger bättre sikt än ingen, se figur 
3-9. Chauffören kan se eller skymta rörelser nära passagerardörren. 
 

 
Figur 3-9 Volvo LEC 

Utifrån detta visas det att LowEntryn sticker ut ifrån mängden. På grund av att den endast har 
nigfunktionen samt är en av de bredaste hytterna. Den har inte plant golv eller en ruta. Att 
tillägga är att LowEntryns passagerarstol är bakåtflyttad. 
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3.7 Marknadanpassningar på Scania lastbilar 
Köpenhamn kommun har ett önskemål på storleken av en närsiktsruta, se avsnitt 3.2 för mått. 
Till vänster i figur 3-10, visas Nyscans design av en närsiktsruta i Danmark. Där har 
dörrinredningen kapats bort och sedan har en vakuumformad plast satts dit med nitar. Ett sänkt 
helhets- och kvalitetsintryck av inredningen är den största konsekvensen. Övergången mellan 
plasten som läggs dit och befintlig inredning är långt ifrån tät och kommer således att öka 
ljudnivån i kupén, utöver det som en extra ruta redan ger. Vid den exteriöra designen hålls rutan 
på plats med hjälp av en gummilist, se till höger i figur 3-10. Det finns huvudanledningar till att 
inte välja förslag på en likadan lösning. Det första är inbrottsrisken. Det är, i förhållande till andra 
lösningar, lättare att bryta bort en list för att göra inbrott i hytten. Den andra nackdelen är 
ljudnivån som höjs även av den här sortens lösning. En utstickande list ger upphov till mer 
luftströmmar som virvlar runt och skapar vindbrus. Dessutom stör den utstickande listen 
helhetsintrycket som i övrigt är mjukt och fint över dörrsidorna. 
 

 
Figur 3-10  interiördesign samt exteriör design av Nyscan i Köpenhamn 

3.8 Tidigare arbete på Scania 
Det har tidigare genomförts ett projekt inom R&D angående en närsiktsruta. Projektet Solveig 
handlade om att svara på frågor om en närsiktsruta skulle förbättra sikten för chaufförer och öka 
trygghetskänslan i stadstrafik. 
 

 
Figur 3-11 Solveig exteriört samt interiört 

 

Testerna utfördes under fyra timmar i trafik, fyra varv på en timmas lång distributionsrutt. Det 
utfördes tester på manöveryta där en t-korsning samt en s-bana simulerades, se figur 3-12. Koner 
placerades ut på de olika banorna för att avgöra sikten genom närsiktsrutan. På manöverytan 
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testades fyra olika maskeringsvarianter på rutan: täckt fram, täckt övre, hel, ingen, se figur 3-13. 
Resultat se appendix 12.3 resultat Solveig.  

  
Figur 3-12 s-bana samt t-korsning 

 

 
Figur 3-13 maskering 

 

Resultatet av projekt Solveig blev att ca 59 % tyckte att en närsiktsruta hjälpte vid en 
distributionsrutt.  
Några negativa aspekter togs upp att en ruta/rutor kan vara en störning/viss distraktion och kan 
ge koncentrationsproblem, spegel eller en kamera vid sidospeglarna skulle visa mer än rutan, 
sikten genom rutor har redan passerats samt att inbrottsrisken kan öka. 

3.8.1 Utvärdering av projektet Solveig 

Projektet är inte testat på LowEntry, utan en R-hytt. Det som finns att ha i åtanke är att 
passagerarstolen är bakåtflyttad som i LowEntryn, se figur 3-6. Figur 3-14 visar sikten inifrån 
Solveig med samt utan person i passagerarstol.  

 
Figur 3-14 Solveig sett inifrån utan samt med person i passagerarstol 
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3.9 Tidigare modell 
Scania har tidigare haft en liten närsiktsruta på 1-serien. Som tillval kunde en extra sidospegel 
beställas, se figur 3-15. 

 
Figur 3-15 Scania 141 med närsiktsruta samt med extra sidospegel 

3.10 Utvärdering befintlig dörr 
Under ett besök hos Laxå Special Vehicles (LSV), utvärderades dörren. Det upptäcktes att 
fönsterhissen kommer försvinna. Se figur 3-16, för rödmarkering där rutan kommer placeras. 
 

 

Figur 3-16 

I CAD utvärderades möjligheterna hur befintliga sidofönstret ska fästas, eftersom fönsterhissen 
kommer att försvinna. Det behövs något som ska hålla fönstret uppe. Lösningen blev att sätta en 
sprint i fästet där fönsterhissen egentligen satt och höll uppe fönstret, se figur 3-17. I figuren visas 
den befintliga fästanordningen. Sprinten fästs i den blåa fästningen. 
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Figur 3-17 

I figur 3-18 visas de olika linjer som konceptet utgick från. Ovanför den gröna linjen kommer 
inget att ändras på grund av att till vänster finns instrumentpanelen och upptill befinner sig 
luftintaget. Den blåa linjen kommer fortfarande att finnas kvar samt tonas ut. Dessutom kommer 
den gula linjen finnas kvar på grund av att högtalaren placeras sig på befintlig plats. Den röda 
linjen kommer däremot försvinna eftersom en ruta kommer befinna sig där. 
 

 

Figur 3-18 interiörens linjer 
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4 Koncept 

4.1 Designkoncept 
Under detta kapitel visas konceptförslag på både designen och konstruktionslösningen för 
närsiktsrutan. Scanias designspråk har karakteristiska linjer som tydligt utstrålar Scania. Rutan ska 
aldrig gå över några linjer för att förstöra Scanias designspråk för hytten. En sak som skapade 
problem var interiörens och exteriörens linjer som inte följer varandra. Det medför 
komplikationer att utforma rutan i tillräcklig storlek. Utifrån diskussioner valdes sex stycken 
förslag på designen av rutan ut.  
 

     

Koncept 1    Koncept 2  

    

Koncept 3    Koncept 4  

     

Koncept 5    Koncept 6 
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4.2 Konstruktionskoncept 
Konstruktionskoncepten togs fram genom olika skisser som diskuterades. Tillslut enades det om 
fem olika förslag. Några faktorer som är gemensamt för alla koncepten var att inte ha med någon 
lösning med svetsning som metod. Detta på grund av två faktorer, den första är risken för att 
spänningar i plåten som uppstår vid själva ingreppet. Det andra är att plåt och list måste vara täta. 
Då anses det vara bättre att limma, eftersom limmet appliceras runt hela kanten. Nedan visas de 
olika konstruktionslösningarna. 
 

Koncept A 

 

 

Koncept B 

 

 

Koncept C 

 

 

Koncept D 

 

 

Koncept E 

 

 
A. I koncept A visar en plåtlist som limmas fast på insidan av plåten. Listen är i samma 

material som ordinarie plåt. Därefter limmas glaset på listen så att ytterplåtens yta och 
glasets yta hamnar på samma nivå. 

B. Konceptet skiljer sig från A på det sätt att befintlig plåt i det här fallet omformas med 
hjälp av en press och där av bildar en fläns. Där glaset kan limmas fast. Fördelen är att det 
alltid blir tätt mellan flänsen och övrig plåt i dörren, eftersom att de är samma plåt från 
början. 

C. Att sätta en list mellan glaset och plåten i dörren är förslaget i koncept C. Efter att ett hål 
är kapat ur dörrplåten så placeras en list som löper runt hålets kant, varpå glaset placeras i. 
Nackdelen är att listen sticker ut från dörrplåten vilket medför att det här konceptet med 
stor sannolikhet skulle skapa mera vindbrus än övriga koncept. 

D. Koncept D skiljer sig från de övriga koncepten på det sättet att fönsterrutan här fästs i 
själva inredningen. Det innebär alltså att stora modifikationer är nödvändiga på 
inredningen. Det är viktigt att den är robust och starkt, för att orka hålla glaset uppe samt 
klara av inbrottsrisk. Något dagens inredning inte uppfyller.  

E. Sista konceptet är teoretiskt sett det enklaste att genomföra. Först behövs det kapas ett 
hål i dörrplåten, följt av att fönsterrutan limmas på plats. Det som måste finnas i åtanke är 
att dörrplåten är en aningen välvd och därav kan det vara svårt att få tätt. 
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4.3 Val av design för inredningen 
På grund av att de ritade modellerna i Catia var av så kallade trådmodeller var det svårt att se 
samt visualisera vad som kunde påverkas av en närsiktsruta. Därför beslutades det att prototypen 
skulle tillverkas för att skapa kunskap om dörren och dess delar. Dörrens inredning skall vara en 
snygg övergång mellan befintlig inredning och ut till fönstret. Inredningen togs praktiskt fram 
efter dessa begränsningar. 

4.4 Pugh-matris 
De olika egenskaperna har viktats för att avgöra hur starkt de står mot varandra när det kommer 
till argument, för och emot. 

4.4.1 Pugh-matris för design 

Koncepten sätts upp i en Pugh-matris för att avgöra vilken som ska väljas att gå vidare med. 
 Som referens användes en standard T-dörr utan ruta, detta för att en dörr med ruta inte 

kan anses som neutral i ståndpunkt mot de andra. 
 Värme/kyla beskriver hur storleken på fönstret påverkar temperaturen i hytten. Dels på 

vinterhalvåret, men även hur solen på sommaren kan påverka glasytorna i hytten. 
 Kostnad visar endast om det blir dyrare att ta förslaget som ställts mot referensen. 
 Designspråk ger ett intryck om hur bra designen går ihop med övrig design på 

lastbilshytten. Det ska vara enhetligt och snyggt. 
 Sikt visar om rutan som ställts mot referensen ger väsentligt bättre sikt. 
 Täthet/risk för läckage är den kanske svåraste att vikta. Att göra en tät dörr, exempelvis 

som tredje förslaget, men samtidigt ligger alla förslag avsevärt sämre till än 
referensdörren. 

 Underhåll menas med om rutan kommer ge mer underhåll i form av rengöring.  
Nedan visas närmare bilder på de olika koncepten för designförslaget. 

 
Tabell 4-1 Pugh-matris för design 
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4.4.2 Pugh-matris för konstruktion 

Som konstruktionsreferens användes koncept A. Detta var konceptet som ansågs vara starkast. 
Därifrån viktade vi övriga förslag mot referensen. 

 Täthet/risk för läckage viktades som en av de viktigaste faktorerna. På grund av att om 
konstruktionslösningen skulle läcka skulle det inte vara något att bygga vidare på. 

 Kostnaden ansågs som mindre viktig än täthet, på grund av att säkerheten anses som 
viktigare. 

 Designspråket är något som bör följas för att höja helhetsintrycket samt kvalitetskänslan. 
 Antal operationer inom produktionen, ju färre operationer, desto billigare blir 

framställningen. 
 Risk för fel vid montering, ju större risk desto dyrare blir det. 
 Utstick från plåten, ju mer utstick ju högre blir vindbruset i hytten samt kvalitetskänslan 

minskar. 
Nedan visas närmare bilder på de olika koncepten för konstruktionslösningen. 
 

 
Tabell 4-2 Pugh-matris för konstruktion 
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4.5 Koncept summering 
Enligt Pugh-matrisen fick koncept fyra och sex samma totalsumma, se figur 4-3. Det som skiljer 
dessa åt är att i koncept sex går rutan upp och följer linjen närmast fönsterrutan, se till vänster i 
figur 4-4 samt att koncept fyra följer den förlängda ”örnnäbbslinjen”, se mittenfiguren i 4-4. 
Likheten mellan dessa koncept är att de följer ”örnnäbben”, se till höger i figur 4-4. För att välja 
mellan dessa två koncept tillverkades det en prototyp som koncept fyra, eftersom den rutan är 
mindre. Koncept fyra utvärderades för att se om rutan behövde vara större.  
 

 
Figur  4-3 Scanias LowEntry med de valda desginförslagen 

 

 

Figur 4-4 

Konstruktionskonceptet blev ett enhälligt val då den fick bäst resultat av alla, se figur 4-5. Glaset 
kommer vara tonat svart i kanterna för att plåten inte ska synas igenom enligt figur 4-6. 
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Figur  4-5 koncept B 

 

  
Figur 4-6  ”svart ram” runt glaset 
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5 Prototyp 

5.1 Exteriört 
Nedan visas bilder på prototypen enligt koncept fyra under arbetets gång. Hålet för rutan kapades 
i dörrplåten se figur 5-1. Bilden till höger i figur 5-1 visar hur den bärande plåten är uppbyggd. 
 

 
Figur 5-1 dörrplåtens exteriör utan och med den bärande konstruktionen 

Radierna på rutan är samma som runt handtaget, den såkallade ”örnnäbben”, för att få ett 
enhetligt intryck på dörren, se figur 5-2. Bilden illustrerar att de blåa och gröna linjerna/radierna 
är likadana fast spegelvända och upp och ner.  
 

 
Figur 5-2
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5.2 Interiört 
I avsnitt 3.10 beskrivs tankegångarna med den interiöra designen som sedan tillämpades i 
prototypen. Nedan visas bilder på den interiöra designen som växtes fram. För att få en snygg 
prototyp samt få fram de framträdande linjerna valdes det att arbeta i lera. Till en början 
användes frigolit, se figur 5-3, för att stadga upp. Leran behöver ett fast material för att inte 
spricka. Därefter applicerades leran på prototypen, se figur  5-4. 

 

 
Figur  5-3 frigolit 

 

 
Figur  5-4 lermodell klar
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I botten på den nya insidan valdes det att inte tillverka en längre fördjupning. Den hade kunnat 
vara aktuell att verka som ett extra fack att lägga till exempel isskrapa i. Dock ansågs 
möjligheterna att lägga saker där avsevärt skulle öka risken för att den extra sikten skyms och 
därför inte skulle fylla någon funktion, se figur 5-5.  
 
 

 
Figur  5-5 

 



24 

 



25 

 

6 Utvärdering Prototyp 
Prototypdörren hängdes upp på en befintlig hytt för utvärdering av storleken på rutan. Eftersom 
hytten inte var en LowEntry hytt utan en R-hytt så är passagerarstolen inte bakåtflyttad. I övrigt 
är de båda hytterna lika inuti. Det som upptäcktes var att fönstret skulle behöva bli större uppåt, 
som koncept 6. De gröna linjerna, enligt figur 6-1, visar hur prototypen ska kapas och den röda 
linjen visar den yttre linjen som koncept sex går efter. Med koncept sex kan chauffören få bättre 
sikt än med koncept fyra. 
 

 
Figur 6-1 prototypen med koncept sex linjer 

Närsiktsrutans främre linje bör följa ordinarie rutas främre linje, se figur 6-2. Detta medför en 
snyggare helhetsbild. Dock måste man vara uppmärksam för att måttkravet Danmark har 
uppfylls. 
 

 

Figur 6-2 

Sikten med rutan blir betydligt bättre men inte optimal för högersväng. Sikten förbättras framåt 
men inte bakåt. Dock kan chauffören med rutan börja kolla i god tid innan kurvan för att ha koll 
på om det befinner sig en cyklist eller fotgängare i korsningen. Rutan ger en trygghet för 
chauffören i och med att denne lättare har uppsikt över trafiksituationen. Chauffören kan också 
upptäcka rörelser i ögonvrån och förhindra en olycka, även om han vid just det tillfället inte tittar 
genom närsiktsrutan. Se figur 6-3 samt 6-4. 
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Figur 6-3 sikten med rutan under en högersväng 

 

 

Figur 6-4 chaufförens sikt rakt ut samt snett ner 

6.1 Slutlig design 
För visa upp prototyp och få ett bra helhetsintryck målades prototypen, se figur 6-5. 
 

 
Figur 6-5 målad interiör samt exteriör 
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6.2 Utvärdering av sikt 
För att utvärdera om prototypen var tillräckligt bra för att kunna täcka en del av den döda 
vinkeln, utfördes tester på närsiktsrutan som monterades på en LowEntry lastbil, se figur 6-6. Tre 
olika personer fick sätta sig i lastbilshytten och avgöra hur de upplevde sikten genom rutan, se 
figur 6-7 för prototypens interiör. Sedan genomfördes två test. Det första var sikten på marken 
och det andra var sikten i höjdled. Varför vi valde att ha 95 cm, i figur 6-8, är för att små lekfulla 
barn är ungefär i den längden och uppåt (Mammasidan, 2009). Testet genomfördes på tre 
personer med respektive längder på 193 cm, 183 cm samt 158 cm. Eftersom längderna täcker in 
ett stort spann, utfördes testet endast på tre personer. Efter testerna summerades de olika 
siktfälten och en genomsnittlig sikt för respektive test illustrerades i figur 6-8 och 6-9. 
 

 

Figur 6-6 prototyp monterad på Lägst 

 
Figur 6-7 prototypens interiör  
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Figur 6-8 sikten i höjdled 

 

 
Figur 6-9 sikten på marken 
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7 Fortsatt arbete 

7.1 CAD  
Prototypen kommer att skannas in för att få en CAD-modell av inredningen. Utsidan, plåten, 
finns tidigare beskriven i rapporten. 

7.2 Inredning  
På insidan av dörren anses det vara en bra lösning med en insats, denna bör vakuumformas. 
Kostnaden för en ny insats jämfört med kostnaden för en helt ny inredning är beroende på 
volymen. 

7.3 Pressverktyg  
Pressverktyg till ytterplåten bör anpassas så att fönsterhålet och framkanten av dörren styr in i 
formen. Detta eftersom verktyget enkelt skulle kunna anpassas till P-hyttens dörrplåt.  

7.4 P-hytt  
Inredningen är precis den samma som i LowEntry, likaså ruta, lister, handtag, fönsterhiss, plåten 
till fönsterhissen och så vidare. Det är endast den yttre plåten och den bärande konstruktionen 
som skiljer dem åt. 

7.5 Form på glas  
Det bör eventuellt ses över möjligheterna att använda ett glas som bättre följer utsidans svagt 
krökta form. Detta bör beaktas från start, då ett svagt krökt glas skulle innebära att den pressade 
flänsen i plåten följer glaset. Med andra ord, en krökt glasruta ställd mot en rak kräver ett annat 
pressverktyg. Att senare ändra sig blir således väldigt dyrt. 

7.6 Infästning befintligt glas  
Funktionen för att hålla glasrutan uppe bör inte vara mer komplicerad än en pinne som svetsas 
fast i plåten för luft och fönsterhiss. Det kan dock försvåra monteringen eftersom glaset måste 
ner i dörren innan plåten skruvas fast. Ett horisontellt läge vid montering för dörren i det här 
delmomentet skulle vara att föredra. 

7.7 Komplement till närsiktsruta  
Eftersom rutan i sig inte täcker hela döda vinkeln så skulle det vara att föredra en extra spegel, se 
till vänster i figur 7-1, för att se hur sikten är bakåt. Den döda vinkeln krymper eller försvinner 
helt ju fler hjälpmedel man sätter in. Att sätta in en kamera som visar sikten bakåt kan vara ett 
annat alternativ: En vanlig vidvinkelkamera har ca 130 graders synfält och tar upp större eller hela 
den döda vinkeln, se figur 7-1, till höger. Att kombinera spegeln och kameran skulle kunna ta upp 
hela den döda vinkeln, se figur 7-2. En annan mycket bra aspekt med att ha flera alternativ, 
exempelvis kamera, extra spegel och närsiktsruta, är att de kan komplettera varandra bra när ett 
av de tre hjälpmedlen fungerar sämre. Det kan vara en situation när solen står lågt och lyser i 
kamera eller spegel. Eller om närsiktsrutan blir smutsig under dagar när det är väldigt mycket 
slask ute. Nackdelen att ha fler saker att titta i kan störa koncentrationen från den dagliga 
körningen när hjälpmedlen inte gör någon nytta, till exempel på motorvägen. 
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Figur 7-1 

 

 
Figur 7-2 
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8 Återvinningsanalys 
Utöver ordinarie dörr så skiljer sig dörren med närsiktsruta:  

 plastinsats 
 materialet som tas bort för insatsen 
 plåtpinnen för att hålla upp rutan 
 extra glas 
 lim  
 materialet som tas bort i plåten för rutan 
 verktyg 

 
Plastinsatsen görs i termoplastplast som kan återvinnas, genom att det går att samla in vid 
skrotning för att sedan återvinnas i ny inredning på bilar. Materialet som tas bort återvinns 
förslagsvis direkt. Förmodligen finns det lite spill från formpressningen av dessa som redan 
återvinns. Borttaget material kan då enkelt återvinnas i samma kedja. 
Plåtpinnen som svetsas dit återvinns på samma sätt som plåten vid skrotning. 
Glaset är även det tänkt att återvinnas på samma sätt som befintligt glas vid skrotning. 
Stålet som avlägsnas från plåten återvinns även det på samma sätt som spill från produktionen. 
Verktygen till pressning av plåten bör kunna återvinnas, för detta saknas underlag. Samma sak 
gäller för limmet. Dock används pressverktyg redan idag, även limmet används på dagens fordon. 
Underlag finns ej, men säkerligen finns det en bra lösning. Se figur 8-1 för illustration om 
återvinningsprocessen. Vid transporter släpps koldioxid ut. Fabriken som återvinner materialet 
behöver en hel del el och kyla. När materialet smälts ner släpps värme ut.    

 
Figur 8-1 
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9 Slutsats och diskussion 
Målsättningen med detta projekt var att designa och konstruera en närsiktsruta för LowEntry, 
enligt Scanias designspråk. Syftet med rutan var att ge bättre sikt åt lastbilschaufförerna, för att 
undvika fler olyckor vid högersvängar. En förstudie i form av kundbesök samt faktainsamling 
genomfördes. Detta för att få en bild på efterfrågan, konkurrens samt synpunkter av 
lastbilschaufförer. Ett antal tidningsartiklar publicerades under projektets gång vilket medförde en 
hel del relevant fakta. Köpenhamns lokala måttkrav satte grundstenen för storleken på 
närsiktsrutan. 
 
Arbetet fortlöpte genom brainstorming för konceptgenerering av designen samt konstruktionen. 
I en beslutsmatris jämfördes samt viktades de olika koncepten, för att kunna välja ut det 
konceptet som bäst lämpades sig för uppgiften. Utifrån dessa kunskaper kunde en prototyp 
tillverkas. Med prototypen har den invändiga designen arbetats fram. Denna prototyp har även 
hjälpt till med utvärdering av sikten på höger sida. 
 
En undersökning gjordes för att utreda hur närsiktrutan skulle påverka miljön under dess 
återvinning. En processkarta skapades för att ge en analys av möjlig miljöpåverkan. Mängden 
fakta som fanns att tillgå ansågs vara begränsad inom vissa områden som analysen omfattar. 
Detta har resulterat i att antaganden i vissa områden varit nödvändiga för det fortsatta arbetet.  
 
Med de givna förutsättningar som funnits anser båda projektmedlemmarna att de uppsatta målen 
för projektet har uppnåtts. De lösningsmetoder som sattes upp i början av projektet har hjälpt till 
att driva projektet framåt och tillslut kommit fram till resultatet. Kravet som Köpenhamn har på 
storleken, kunde inte till hundra procent säkerställas på grund av designspråket. Projektet 
resulterade i en prototyp samt siktutvärdering av den nya närsiktsrutan. Efter analys och 
diskussion kring designen och konstruktionen av en närsiktsruta har medlemmarna nått fram till 
slutsatsen att den kommer kunna hjälpa vid många trafiksituationer.  
 
 

9.1 Rekommendationer 
Alla chaufförer som intervjuades var av den meningen att en kamera skulle vara en bättre lösning 
på problemen som uppstår i stadstrafik än vad en extraruta är. ”Men självklart, mer sikt är alltid 
bra!” En kamera går att rikta på ett helt annat sätt och du kan välja precis vad du faktiskt vill se. 
Det skulle på så sätt enkelt kunna anpassas till varje enskild chaufför. Kamerorna idag har så pass 
bra upplösning att de oftast fungerar minst lika bra som en spegel. Jämför vi med en närsiktsruta 
så är det inte bara lättare att installera en kamera, det är dessutom betydligt billigare med den 
utveckling som skett inom elektroniken. En kamera är utöver redan nämnda fördelar också 
väldigt enkel att installera i efterhand. Skärmen bör placeras i närheten av speglarna på aktuell 
sida, på insidan av hytten. Eftersom man i sådana fall skulle minska rörelserna för att kunna ha 
bättre koll åt aktuellt håll. Se figur 9-1 för Danmarks lösning. 
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Figur 9-1 danska lösningen med en kamera och en ruta 

 
Vi rekommenderar att använda närsiktrutan i kombination med en spegel eller kamera. Just på 
grund av att de täcker en stor del av den döda vinkeln, se figur 9-1. Med en närsiktsruta kan man 
attrahera nya kundgrupper och stärka/bibehålla erbjudandet gentemot konkurrenter.  
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11 Appendix 

11.1 Olyckor 
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11.2 Resultat projekt Solveig 

 
 Till höger: hur många som använde rutan på S-banan. Till vänster: hur många som använde rutan i en T-korsning. 

 

Resultat – negativ feedback 
Ingen sida, nytta, Ingen nytta av vänster ruta, i vissa fall värdelös. Nyttan ej stor nog för att införa 
ruta. Störningar/distraktioner, samt sikt som saknas. Störning/viss distraktion, 
koncentrationsproblem pga. ruta/rutor. A-stolpar, B-stolpen, backspeglar, spegelfästen i vägen, 
skymmer medtrafikanter. Saknar sikt höger, i döda vinkeln, finns risk att köra över fotgängare 
Saknar sikt fram, sänka ip:n? Saknar sikt snett upp, fram. Vänster ruta skyms av 
interiör/objekt/passagerare 
 
Vill se ännu närmare bilen, redan efter A-stolpen. Hjälpte ej så mycket med rutor, marginell 
skillnad utan ruta. Beteende/uppfattning, tittar ej i vänster ruta (ovan eller anv. hellre speglar) 
Använder ej rutor/tittar hellre i speglar. Vill ej titta ner, vill hålla blick uppe vid körning Hellre 
spegel eller kamera än ruta/rutor. Det man ser i rutor har man redan passerat. Inger ej 
förarsäkerhet med rutor. Irriterande med rutor, mer trygg i vanlig hytt! Uppfyller ingen funktion 
+ inbrottsrisk ökar. Tycker ej ser bra ut med rutor, vill ej ha. Utsatthet, pga. rutans storlek, i andra 
länder?, Vänster ruta. 
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11.3 Artiklar 

11.3.1 DN - Stormöte 
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11.3.2 Metro – Farligaste gatorna för stans cyklister 
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11.3.3 SvD – Högersväng en dödsfälla för cyklister 
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11.3.4 DN – Farliga korsningar 
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11.4 Sammanfattningar från fältanalys 
 
Sammanfattning Liselotte Lööf 

 Speglarna är bra med, men mycket försvinner ur synfältet.  
 Vidvinkelspeglar på båda sidorna önskas. ”Varför snålar man in på det från början?”  
 Elmotor till sidospeglarna. 
 Dragruta eller halvruta så att man kan öppna sidorutan lite. 
 Kamera bästa lösningen 

 
Sammanfattning Ragn sells 

 Använder man speglarna klarar man sig. 
 Sitter man två är det värdelöst med närsiktsruta. 
 Kamera hade varit bäst för ändamålet. 

 
Sammanfattning Mariekälla betong & transport 

 Bra med närsiktsruta, men uppfyller inte behovet med cyklister och högersvängar. 
 Optimalt med kamera längst bak som filmar framåt, och skärm nära speglar. 
 Andra hand sensorer som varnar när blinkers slås på. 
 Kunna fälla in speglar samt justering elektriskt från förarplats. 
 Bättre glas än enkelglas. Helst dubbelglas. 

 
Sammanfattning RSV 

 Bra med ruta, men i deras miljö, sophämtning i orter söder om Stockholm, var det inte till 
speciellt stor hjälp. 

 Kamera bästa alternativet. Sittandes i övre högra hörnet på hytten. Det hade även dom 
velat ha. 

 Vidareutveckla filbyte-systemet? 
 Problemet är högerkurvor. 
 Respektlöshet från cyklister som tolkar med lastbilarna. 

 
Summering och underlag för behovsanalys 

 Så stor ruta som möjligt 
 Helst dubbelglas (annars risk för kallras) 
 Vill kunna öppna befintligt fönster, annars är dessa krav: 

-Elektrisk infällning av speglarna. 
-Alltid väl fungerande AC 

 En närsiktsruta är bra i många situationer. (Nästan alla överens) 
 Riskerna som uppkommer oftast är med största majoritet högersvängar i stadstrafik då 

cyklister finns nära, men även fotgängare är ett stort problem för chaufförerna. 
 Det går att ana något som rör sig utanför med en närsiktsruta. 
 Närsiktsruta uppfyller inte problemet med cyklister och fotgängare i högersvängar. 
 Med två i hytten svårt att se, OM passageraren sitter på vanlig plats och inte bakåtflyttad. 
 Kamera vore bästa alternativet enligt alla vi träffat. 

-Lätt att komplettera i efterhand och utan bekostnad av fönsterhiss eller andra funktioner. 
-Placeringen av kameran var det däremot skiljda meningar om. 

 Sensorer? Vidareutveckla filbytarsystemet eller samma typ, när blinkers går på. 



 

 

 

 




