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SAMMANFATTNING 
På Scanias R&D-avdelning i Södertälje sker dagligen tester av deras fordon, 

både av lastbilar och bussar. Många av provningarna kräver att fordonen är 

lastade för att kunna testa prestandan. Vid lastning av lastbilar finns ett 

välprövat system, men när det kommer till bussar finns inget fungerande system 

för hur lastningen ska ske. Många olika varianter finns och i slutändan används 

den lösning som passar bäst för stunden. Avsikten med detta projekt är att 

kartlägga hur lastning ska kunna utföras på ett rätt sätt med avseende på 

säkerhet och hållbarhet, samt ta fram en ny flexibel konstruktion som 

medverkar till att lastning blir ett enklare moment.  

Vid avdelningen NB (Hybrid Technology Development) testas fordon dagligen. 

Proven kräver alltifrån dellast till maxlast och lastning av fordonen sker flera 

gånger per år. Varje gång en buss ska lastas spenderas det mycket tid och 

resurser. Vid nuläget saknas det ett vägledande dokument för hur lastning samt 

lastsäkring ska ske på ett sätt som medger stor säkerhet och effektivitet. Men 

även en flexibel lastningsmetod som ger möjlighet till en tidseffektiv lastning, 

vilket minskar behovet av tid och resurser. 

Med hjälp av anställdas erfarenheter och kunskaper inom detta område har ett 

vägledande dokument inför lastning/lastsäkring framställts där viktiga aspekter 

har lyfts fram. Ett förslag på en ny konstruktion där lastningsmomentet ska 

avlastas har tagits fram. Genom att använda redan befintliga vikter underlättas 

många olika moment likaså att inget extra lager för nya vikter behövs.  



 

SUMMARY 
At Scania’s R&D department in Södertälje, Sweden are daily tests of their 

vehicles done, both trucks and buses. Many of the tests require that the vehicle 

is loaded to a special weight in order to test the performance. The system of 

loading a truck is well proven, but the loading systems of a bus are not a 

functioning system. Many different varieties exist and they often use the 

solution that best fits for the moment. The purpose of this project is to identify 

how the loading can be performed in a right way with regard to safety and 

sustainability. Together with a new flexible design that contribute loading to a 

simpler operation.  

At the division NB (Hybrid Technology Development) are vehicle tests done 

daily. The tests require part load to full load and the action of loading a vehicles 

occurs several times in a year. Every time a bus will be loaded, too much time 

and resources are spending. The time could be reduced drastically with the right 

design and planning. At present there is a lack of guidance documents for the 

load securing in a way that allows a large safety and efficiency. But even a 

flexible loading method that allows a time-efficient loading can reduce the need 

for time and resources. 

With the help by the employees experience and knowledge a document for 

loading/lashing has obtained there important aspects have been highlighted. A 

proposal for a new design where the loading operations have relieved has been 

developed. By using existing weights have many different moments facilitated 

and also that no additional stock for new weights are needed.  
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BETECKNINGAR 
 

Dynamikbuss − En buss anpassad för att användas vid köregenskapstest där 

vältrisk finns. Bussen har rörchassi samt stödhjul som går att montera. 

NB – Förkortning för avdelningen Hybrid Technology Development som har 

undergrupperna NBA, NBB och NBT. 

NBT – Förkortning för avdelningen Hybrid Testning där projektet utförs. 

RBVX – En förkortning för avdelningen Bus Vehicles & Workshop som har 

hand om reparationer och ombyggnationer av bussar.
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1 INDELNING 

1.1 Bakgrund 
På Scania pågår varje dag ett stort antal tester av olika koncept eller 

komponenter på deras fordon. Många av testen har speciella krav angående hur 

fordonen ska vara anpassade för att så nära som möjligt komma till realistiska 

förhållanden. Ett av kraven är att fordonen ska vara lastade till den vikt som 

behövs i de speciella proven. Ibland ska fordonen vara lastade till teknisk 

maxvikt och i vissa fall endast till en specifik vikt, vilket kan vara långt under 

maxvikten. 

På avdelningen NB sker prov dagligen runt Scanias egna testbana, men två ggr 

per år åker avdelningen till Arvidsjaur och Spanien för att kunna testa systemen 

i olika klimat. Inför dessa prov sker alltid upplastning av fordonen. 

1.2 Företagspresentation 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar för tunga transporter, 

bussar samt av industri- och marinmotorer. Scanias huvudkontor ligger i 

Södertälje, där både administrativa uppgifter samt försäljning sker. I Södertälje 

ligger även den största delen av produktionen och hela forsknings- och 

utvecklingsverksamheten som visas i figur 1. Scania producerar runt 70 000 

fordon per år där lastbilar är den viktigaste produkten. En växande del inom 

företagets verksamhet är de olika servicetjänsterna för deras produkter. 

 
Figur 1 - Översiktsbild över Scanias produktion i Södertälje 
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1.3 Syfte och problemställning 

Arbetet syftar till att skapa en vägledande dokumentation för att underlätta 

lastning vid de olika provningsfall som Hybrid Testing utför. Även en ny flexibel 

konstruktion ska utvecklas för att skapa gynnsammare förutsättningar för den 

redan nu ansträngda lastningsprocessen. 

1.3.1 Problemställning 

Vid provning av bussar och lastbilar på Scania så önskas realistiska 

förhållanden lika som fordonen utsätts för vid dagligt bruk i trafiken. Därför 

skall fordonen lastas upp till den önskade tyngden med olika vikter för att få rätt 

resultat av provet. Då lastbilarna är relativt enkla att lasta på grund av att de 

oftast har en container som påbyggnad, så är det största problemet bussarna. 

Vikterna som bussen lastas med, kan inte hållas tillräckligt säkra för 

medpassagerare. Därför så behövs ett bättre system för fastsättning av vikterna.   

Vikterna som bussarna lastas med kan bestå av allt ifrån vattenblåsor till 

järnvikter. Vikterna bussarna lastas med beror främst på vad som finns 

tillgängligt vid lastningstillfället, inte beroende på det som passar bäst till de 

olika fordonen. Det är i dagens läge svårt att skapa en enhetlig instruktion för 

lastningen då fordonen är egna individer och har olika layouter. Därför så krävs 

det oftast att man kompromissar ur både vikt och säkerhetssynpunkt. Då 

lastningen i dagens läge är en väldigt krävande process, behövs en säkrare och 

mer effektiv lösning. Även en lösning som bidrar till en bättre säkerhet så att 

vikterna inte kan röra sig vid eventuell krock. 

1.4 Frågeställning 

Med hjälp av dessa frågor erhålls större förståelse hur lastningens utseende ska 

vara och vilka detaljer som är viktiga att ha kunskap om. Frågorna har tagits 

fram av RBVX därför att dem behandlar det viktigaste kring lastning. 

 Hur stor del av bussarna har passargerarstolar? 

 Vilken totalvikt vill man uppnå? 

 Hur skall vikten fördelas? 

 Vilka krav finns på tyngdpunktshöjd? 

 Till vilken typ av prov skall lasten säkras mot? 

 Är det ett krav att lasten måste vara frostsäker? 

1.5 Avgränsningar 

 Endast NBs busstyper analyseras. 

 Inga ekonomiska antagande görs. 

 Det görs inga hållfasthetssimuleringar.  
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2 TEORI 

2.1 Scanias bussar 
Scania är en av världens ledande företag inom tillverkning av busschassin. De 

producerar både chassin till stads- och turistbussar. Detta projekt kommer bara 

att ta sig an stadsbussarnas planlösning, då hybrid först kommer att 

introduceras i dem. 

Scania har lanserat två stadstrafikbussar; Scania Citywide Low Entry och Low 

Floor. I figur 2 och 3 visas hur golvnivåerna varierar i de två bussmodellerna. 

 

Figur 2 - Low Entry (LE) 

 

Figur 3 - Low Floor (LF) 

Det som skiljer modeller främst åt är golvnivån, samt motorplacering. 

Golvnivån är en faktor att ta med i konstruerandet av en ny lastningsmodell, 

främst för att det är golvnivån som styr hur konstruktionens utseende blir. 

Hybridkonceptet kommer att introduceras i Citywide Low Entry, en av de två 

stadsbussmodellerna. I figur 4 syns en buss av modellen Citywide Low Entry. 

Bussen är hybridiserad, det kännetecknas av det påbyggda taket. Detta fordon 

kommer att lanseras år X, vilket bidrar med att vid denna tidpunkt sker många 

tester på de aktuella fordonen. Detta medverkar till att flera moment av lastning 

behöver läggas in i planeringen. 
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Figur 4 - Hybridbussen Borka, en LE-buss med K-serieschassie. 

2.1.1 N-serieschassin 

 Chassi med motorn tvärställd bakom sista axeln. 

 Lågt golv i hela bussen. 

 All lastning måste ske inne i bussen. Inga bagageutrymmen finns att 

tillgå. 

 Stolsantalet är mindre än 25 st. 

2.1.2 K-serieschassin 

 Chassi med motorn centralt och längs ställd bakom sista axeln. 

 Kan byggas med olika golvhöjd, förutom lågt golv (LF) i hela bussen. 

 Går att få i 4x2, 6x2 samt ledbuss. 

2.1.3 F-serieschassin 

 Chassi med motorn längs ställd framför framaxel. 

2.2  Typbetäckningar för Scanias busschassin 

2.2.1 Motorplacering 

F Chassi med motorn längs ställd framför framaxeln 

K Chassi med motorn centralt och längs ställd bakom sista axeln 

N Chassi med motorn tvärställd bakom sista axeln 

Figur 5 och 6 visar hur busschassiet ser ut efter det kommit ut ifrån produktion. 

Chassiet är förkortat för att enklare kunna fraktas vidare till påbyggarna där 

bland annat karossen monteras. Figurerna visar även hur komponenterna är 

monteras. Då motorn är placerad centralt och längs ställd så bidrar det med att 

hela chassiet blir väldigt lågt men inte så lågt att en LF-modell passar.  
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Figur 5 - Buss med K-motorplacering och med axelkonfigurationen 4x2 

 

Figur 6 - Buss med K-motorplacering och med axelkonfigurationen 6x2*4 

2.2.2 Hjulkonfiguration 

Beteckningen anger med siffror antalet bärande hjul gånger antalet drivande 

hjul. Se figur 3 och 4 för större förståelse. 

Tecknet ”*” anger fordon med styrd stödaxel bakom sista drivande axel 

4x2 2-axligt fordon med drivning på bakaxeln 

6x2*4 
3-axligt fordon med drivning på bakaxeln och en stödaxel bakom den 
drivande axeln 
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2.2.3 Aktuella bussmodeller 

När bussarna kommer ut ifrån produktion så finns det ingen bestämd vikt på 

fordonen, allt beror på vilken utrustning som bussarna förses med. I tabell 1 

följer en ungefärlig riktlinje att gå efter när lastning av bussar ska ske. 

Bussmodell Lastvikt 

K 4x2 7 000 kg 

K 6x2 9 000 kg 

N 4x2 7 000 kg 

Led 6x2/2 10 000 kg 

Tabell 1 - Ungefärliga vikter för max tillåten vikt 

2.3 Krav på ny konstruktion 

Scania har tagit fram en kravspecifikation för hur en ny konstruktion ska 

utformas. [3] 

 Konstruktionen skall vara modulär i avseendet att samma konstruktion, 

vid behov, skall kunna användas i olika antal för att täcka in alla bussar 

med relevant chassispecifikation.  

 Konstruktionen skall medge framkomlighet i bussen. 

 Konstruktionen skall i fallet den ockuperar barnvagnsplatsen medge 

förvarning av verktyg och vissa reservdelar. 

 Konstruktionen skall medge ytor man med luftmadrass kan sova på vid 

behov 

 Konstruktionen får inte omöjliggöra åtkomst till serviceluckor för motor 

och växellåda.  

2.4 Laxåmodellen 

Under våren 2012 utfördes ett examensarbete på Laxå Special Vehicles som 

bestod av att konstruera ett nytt lastningssätt för en dynamikbuss till Scania. 

Arbetet gick ut på att finna en flexibel lösning där hög säkerhet kunde medges 

och klara av en eventuell vältning av bussen. Ett helt nytt koncept togs fram, där 

lastningen skulle ske på en räls, så viktfixturerna skulle kunna skjutas fram till 

de valda positionerna. Två separata fixturer konstruerades så två 

tyngdpunktslägen kunde erhållas, beroende på vad man ville få ut av provet. [5] 

2.5 Scanias lastningskrav 

I bilaga 5 finns vilka krav som ställs av Scania vid olika förutsättningar utav 

prov.  Dokumentet ska följas när osäkerhet kring lastning finns. Instruktionen 

utgår ifrån att tre frågor besvaras beroende på om det körs på bana eller 

trafikerad väg, samt hur fordonet är lastat. Utifrån svaren följs en tabell där den 

säkerhetsnivå som ska följas kan utläsas. [4] 
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2.6 Hybrid Technology Developments prov 

2.6.1 SORT-prov 

Detta prov är ett sätt att standardisera mätningen av bränsleförbrukningen för 

bussar. Testet går ut på att göra olika hastighetsökningar under specifika 

tidssekvenser. Lastningen som behövs för provet bestäms av bussens vikt utan 

all extra utrustning samt av bussens längd och bredd. 

Man utgår ifrån denna standard när man beräknar den vikt som bussen ska 

lastas med: 

Längd: 12 m 

Bredd: 2,55 m 

Lastvikt: 3 200 kg 

Antal säten: 30 st 

Bränslemängd i tanken: 200 liter 

Därefter räknar man om värdena beroende på vilken längd och bredd som 

bussen har. Scania erhåller hjälp med beräkning av bussens nettovikt. 

Nettovikten är den minsta vikt som bussen kan erhålla för att kunna köras med. 

På den vikten adderas 3 200 kg vid en 12 meters buss. För att kunna avstå från 

att behöva lätta av en buss till nettovikt har Scania dispens att kunna lasta upp 

valfri buss till den totalvikt som en buss med nettovikt är lastad till. 

Den vikt som bussen ska lastas med blir provledaren informerad med och kan 

räknas ut på detta sätt. Vid en annan längd än 12 meter ges lastvikten av 

                    

där     är lastvikten i kg (kilogram),   är den fulla längden av bussen i meter och 

  är bussens bredd i meter. 

Antalet stolar som ska finnas i bussen anges av 

                                 

där    är antalet stolar,   är den fulla längden av bussen i meter och   är 

bussens bredd i meter. 

Hur mycket bränsle som ska finnas i tanken på bussen vid ett SORT-prov anges 

av 

                 

där    är hur mycket bränsle som ska finnas i tanken angett i liter,   är den fulla 

längden av bussen i meter och   är bussen bredd i meter. [9] 
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2.6.2 Bromscertifieringsprov 

Vid ett bromscertifieringsprov testas fordonets bromsar vid olastat och lastat. 

Certifieringen som erhålls av proven kommer därmed endast att gälla mellan de 

testade lastvikterna. Varje lastbilstyp ska certifieras för sig, men i samråd med 

den ledare som håller i certifieringsproven, kan man göra särskilda 

förenklingar. Kort axelstånd anses som det svåraste för 

bromscertifieringsproven och även styrda stödaxlar. Genom att använda dom 

kombinationerna kan man få ett prov att täcka flera varianter. 

Att tänka på vid lastning av främst lastbilar är att när maxlast ska uppnås ska 

vikterna placeras så långt fram som möjligt utan att framaxeltrycket överskrids. 

Oftast så är summan för den främre och bakre axelgruppens maxvikt större än 

max totaltvikt, vilket bidrar med att man kan flytta tyngdpunkten. [6] 

2.6.3 Maxlastsprov 

Många av NBs prover avser att testa prestandan på komponeter i fordonet. 

Därför behövs vid många fall att bussen är lastad till maxlast, detta för att 

kunna belasta till de värsta fallen. 
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3 METOD 

3.1 Arbetsgång 

3.1.1 Intervjuer av verksamma 

Genom att intervjua de anställda som dagligen kommer i kontakt med 

situationen, skapas förståelse för hur problemet upplevs. 

3.1.2 Litteraturstudier 

Under projektets genomförande har litteraturstudier genomförts för att 

fördjupa kunskaperna inom Scanias fordonsflotta samt hur lastning ska utföras. 

På Örebro Universitet har Patrik Börjesson och Filip Åkerlind i sitt 

examensarbete Lastsimulering av testbuss (2012) [7], utformat en lösning till 

ett nytt lastsystem för en ny dynamikbuss åt Scania med hjälp av Laxå Special 

Vehicles (LSV). Systemet bygger på två typer av fixturer, som kan varieras 

beroende på vilken tyngdpunkt lasten ska erhålla. Fixturen kan sedan flyttas på 

en räls för att fästas på olika ställen i bussen. 

Transportstyrelsen har givit ut Lasta lagligt (2010) [1], en bilaga där vikt- och 

dimensionsbestämmelser för tunga fordon finns angivna. Där anges lagkraven 

till hur lastning ska ske, med avseende på olika fordons- och lasttyper. Ett 

komplement till lagkraven i Sverige är Europas lagstandard kring lastning. I 

häftet European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road 

Transport [2] finns Eurpa Kommissionens rekommendationer kring 

lastsäkring. 

Det internationella nätverket UITP (International Association of Public 

Transport) har skapat ett standardiserat prov som mäter bränsleförbrukningen 

för bussar. Broschyren UITP Projekt ’SORT’, Standardised On-Road Tests 

cycles (2009) [9], beskriver noggrant testförfarandet och hur man ska realisera 

det i en buss. 

3.2 Verktyg som använts 

3.2.1 Scania InLine 

Scanias interna webb har använts för att söka reda på information om ämnen 

som inte finns att erhålla på externa sidor, samt för att hitta de personer som är 

relevanta för projektet. 

3.2.2 Microsoft Office 

Detta verktyg har varit till hjälp vid skrivandet av det vägledande dokumentet 

för lastning och rapporten, men även till förberedandet och skapandet av 

presentationen. 
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3.2.3 SolidWorks 

Till hjälp för att skapa 3D modeller för den slutgiltiga konstruktionen har 

SolidWorks använts. Främst av den orsaken att mjukvaran finns tillgänglig på 

Umeå Universitet. 

3.2.4 Beslutsmatris 

För att ta kunna ta ett beslut när man står inför många alternativ och olika 

variabler, är en beslutmatris ett utmärkt verktyg att använda. Eftersom varje 

variabel i de olika alternativen betyder olika mycket så viktas de utifrån deras 

betydelse i en matris. Varje variabel betygsätts på en skala mellan 0-5 för varje 

krav. För att få ut summan för de olika alternativen multipliceras viktningen 

med betygssättningen av alternativet. Slutsumman av varje alternativ anger vad 

som är mest lämpligt för de krav som är uppställda. 

 Viktning Alternativ 1 Alternativ 2 Summa 

Variabel 1     

Variabel 2     

Variabel 3     

Tabell 2 - Exempel på beslutsmatris 

3.2.5 Tankekarta 

Genom att använda sig av detta hjälpmedel kan problemet brytas ner i mindre 

delar och större förståelse kan erhållas. Det kan likaså bidra till att nya idéer och 

förslag utvinns ur tankekartan. Se bilaga 1 för tankekartan till detta projekt. 
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4 NULÄGET 
I dagens läge finns ingen korrekt lösning på hur man ska lasta en buss.  Av de 

olika vikterna som finns väljs vanligen den lösning som finns tillgängligt, inte 

den lösning som passar bäst för den valda situationen. Studier har inletts kring 

hur lastningen ska bli en mer flexibel och inte en sån resurskrävande del av 

provningen.  

4.1.1 Vikter som finns tillgängliga 

4.1.1.1 Järnvikter 

Dessa vikter är standardartiklar på Scania. Alla lastbilar lastas med dessa vikter, 

speciellt dragbilar där vikterna är anpassade för en lastram som sätts på 

vändplattan. Varje järnvikt har en vikt på ca 1000 kg. 

 
Figur 7 – Järnvikter 

+ Hög densitet 

+ Behövs inte många för att komma upp i vikt 

+ Finns många järnvikter på lager 

− Svårt att lyfta in i bussen 

− Komplicerat att spänna fast 

  

4.1.1.2 Vattendunkar 

Vattendunkarna är en gammal och utprövad metod på Scania. Dessa fungerar 

bra att placera i korgar i bussar där golvet är plant. Då varje fylld vattendunk 

endast väger 68,7 kg så behövs många dunkar för att kunna uppnå maxvikt. 

Detta kan vara ett problem i mindre stadsbussar där det inte finns många plana 

ytor pga. uppstickande hjulhus m.m. I de bussar där stolar är kvarlämnade, så 

brukar vattendunkar användas genom att dunkarna surras fast i stolarna med 

hjälp av spännband. Vattendunkarna har inte den bästa passformen för sätena 

så därför önskas en bättre passform på dunkarna. 
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Figur 8 - Vattendunkar i korgar 

 
Figur 9 − Vattendunkar i stolar 

+ Enkelt att fylla på och går att tömma snabbt vid behov 

− Lätt att spänna fast i korgar 

− Inte anpassat för vinterklimat pga. frysrisk 

 

4.1.1.3 Sandsäckar 

Vissa gånger tas sandsäckar till hjälp. De placeras i speciella korgar som 

innesluts av plywoodskivor. Varje sandsäck väger 25 kg. 
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Figur 10 – Sandsäckar 

+ Lätt att tömma vid behov 

− Hål bildas lätt i säckarna 

− Många säckar behövs för att komma upp i vikt 

− Slitsamt vid lastning 

4.1.1.4 Vattenlungor 

Vattenlungorna används bara till kortvariga resor, då de har en väldigt låg 

säkerhetsnivå. Det finns ingen bra metod till att spänna fast dessa och vid en 

krock finns det stor risk att de förflyttar sig. Vattenlungorna kan man fylla med 

vatten till en vikt av 500 kg/styck. 

 
Figur 11 – Vattenblåsor 

+ Går att fylla upp till stor vikt 

− Svårt att få en lastsäkring med hög säkerhet 

− Vatten är inte bra för vinterklimat 
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4.1.1.5 Cementvikt 

Denna vikt är en av de osäkraste vikterna. Det finns ingen bra metod för 

fastsättning och på denna bild har de redan förflyttat sig även fast bussen endast 

har kört en kort sväng. Cementvikterna har en vikt mellan 500-1000 kg. 

 
Figur 12 – Cementvikt 

+ Enkel lastning när det kommer till lastbil 

− Svårt att spänna fast på ett bra sätt 

4.2 Lastningens genomförande 

I dagens läge är lastningen något som tar tid av de redan ansträngda 

verkstadsplatserna. Lastning är något som många anställda anser att Scania inte 

ska hålla på med utan att de ska kunna lägga ut det externt för att kunna 

koncentrera sig på det viktiga i proven. 

Idag kan avdelningarna skicka iväg bussarna för att bli lastade av Trailerservice 

i Södertälje. Detta är inget som görs på ett korrekt sätt. Lösa järnvikter lastas in 

i bussarna för att sedan transporteras ner osäkrade till Trailerservices verkstad 

där fästanordningen sätts fast. Denna princip är något som inte är hållbart i 

längden.  

I figur 13 har Trailerservice skött lastsäkringen av järnvikter. Men järnvikterna 

har 3 olika storlekar beroende på att innermåttet i bussen varierar och vikternas 

ursprungslängd är för långa när de ställs på tvären. Detta bidrar till varje gång 

bussarna ska lastas behöver järnvikterna kapas i rätta längder och det gör att 

vikterna förstörs varje gång de ska lastas i en buss. Men om vikterna ställs i 

gången vid hjulhusen kan järnvikternas ursprungslängd användas.  

Många av Scanias bussar har även inga passagerarstolar kvar, detta bidrar till 

att det finns större plats för fastsättning av vikter. Men det medverkar till en 

viktsänkning på ungefär 800 kg, en vikt som måste tas igen genom annan vikt. 

Detta visas i figur 14 där en K-buss är totalt rensad på invändig interiör såsom 

passagerarstolar.  
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Figur 13 - Lastsäkring i N-bussen, Nyström 

Figur 14 - Invändig layout för en K-buss 

4.3 Problem vid lastning 

 För stora vikter vilket gör det svårt att lasta in vikterna i fordonet. 

Speciellt när det kommer till järnvikterna, då en truck eller traktor 

behövs för att skjuta in vikterna i bussen. 

 Vid lastning av sandsäckar behövs hjälp av flera personer då många 

säckar ska lastas in i bussen. Till exempel om bussen ska lastas upp med 

3 000 kg så ska 120 st 25 kg sandsäckar lyftas in i bussen. 
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 Det behövs finnas stor tillgång av spännband och annan 

surrningsutrustning. 

4.4 Dålig utförd lastsäkring 

Det finns några dokumenterade fall där odugliga metoder på lastsäkringar är 

gjorda i Scanias provbussar. I figur 15 och 16 visas sådana lastsäkringar som 

håller dålig standard. Dessa fastsättningar ska undvikas då det kan bli stora 

konsekvenser vid en krock.  

I figur 15 så syns det att järnvikten redan har vandrat i sidled, även fast bussen 

endast kört någon enstaka gång. Att använda en träbalk som stopp för en 1000 

kilos vikt fungerar inte, träbalken kommer vika sig vid en krock då stor 

påfrestning bildas i träbalken.  Även i sidled finns inget ordentligt stopp endast 

små plywood-bitar som ska hålla vikten på plats. 

I figur 16 är en träram byggd för att hålla fast järnvikten i längs- och 

tvärriktningen. Materialet trä har inte den bästa förmågan att motstå höga 

belastningar då brottgränsen ligger på endast på ~7 MPa.  

 
Figur 15 – Underkänd lastsäkring 
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Figur 16 - Underkänd lastsäkring 
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5 RESULTAT 

5.1 Lagkrav enligt lastning 
I Sverige har vi haft egen lagstiftning mot säkring av last (TSFVS 1978:10), men 

lagen togs bort 2009-04-29. Vid denna tidpunkt följer man både EUs riktlinjer 

(EN 12195-1:2010) kring hur säkring av last ska skötas samt de gamla 

bestämmelserna.  

Vad som lagkraven säger är detta: 

 Av lastvikten ska säkringen klara 100 % av lastvikten framåt och 50 % av 

lastvikten åt sidorna samt bakåt. 

 Säkring av last ska ske antagligen genom förstängning, surrning, låsning 

eller en kombination av dessa. 

 Vikterna ska placeras så nära framaxeln som möjligt så länge inte 

framaxeltrycket överskrids. Om detta händer lastar man framför 

bakaxeln istället. 

5.2 Lastningsbegränsningar 

En buss har flera begränsningar när det kommer till lastning. Dessa parametrar 

bör man ha i baktanken när lastning blir aktuellt. 

 Att teknisk axellast inte får överstigas. 

 Att däckens belastningsindex inte får överstigas. 

 I så stor omfattning som möjligt få bussen framtung utan att överstiga 

maximala framaxellasten. 

 Enligt lagkrav ska minst 25 % av vikten placeras på framaxeln på en 4x2 

och 20 % på 6x2. Men rekommendationen är 33 % av vikten på 

framaxeln tills antagligen max framaxellast överskrids eller till max av 

däckens belastningsindex. 

5.2.1 Viktbegränsningar 

5.2.1.1 Maxlast enligt lagkrav 

Enligt lag 1999:240 måste alla allmänna vägar delas in i bärighetsklasser. 

Nedanför i tabell 3 visas maxvikten för bärighetskraven BK1, då det är den 

högsta klassen en väg kan erhålla. 

 Två axlar Tre axlar 

Teknisk totalvikt 18 000 kg 25 000 kg (26 000 kg) 

Max axelvikt (drivande) 11 500 kg 11 500 kg 

Max axelvikt (ej drivande) 10 000 kg 10 000 kg 

Max boggivikt − 18 000 kg 
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Tabell 3 - Viktbegränsningar enligt lagkrav 

5.2.1.2 Maxlast enligt Scanias specifikation 

I tabell 4 visas den last som de olika axelkombinationer max kan erhålla av 

Scanias bussar. 

 K 4x2 K 6x2*4 

Teknisk totalvikt 19 100 kg 24 600 kg 

Max bakaxelvikt 12 000 kg 12 000 kg 

Max framaxelvikt 7 100 kg 7 100 kg 

Max boggivikt − 17 500 kg (11 500 + 6 000) 

Tabell 4 - Viktbegränsningar för Scanias bussar 

5.2.2 Däckens belastningsindex 

Vad däcken har för belastningsindex har stor betydelse för hur mycket man kan 

lasta ett fordon. Viktigt att komma ihåg när det kommer till att läsa ut 

belastningsindex på lastbilar är att det oftast anges två värden. Det högsta 

värdet är vad varje däck klarar vid enskild belastning, medans det lägre värdet 

är vad varje enskilt däck i dubbelmontage klarar. 

5.2.2.1 Däcktyp enligt Scanias specifikation 

Michelin 275/70, R22.5, 148/145 (buss) 

Michelin 315/70, R22.5, 156/150 (lastbil) 

5.2.2.2 Belastningsindex enligt Scanias specifikation 

I tabell 5 visas vilket belastningsindex Scanias bussar har enligt deras 

specifikation samt i tabell 6 motsvarade för lastbilar. Betydelsen av däckens 

belastningsindex visas i tabell 7 där belastningen visas i kilogram per däck. 

 K 4x2 K 6x2*4 

Framaxel  148 148 

Bakaxel 145 145 

Bakom drivande axel  148 

Tabell 5 - Bussdäckens belastningsindex 

 LB 6x2*4 

Framaxel  156 

Bakaxel 150 

Bakom drivande axel 156 

Tabell 6 - Lastbilsdäckens belastningsindex 
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Index Belastning i kg per däck 

145 2900 

148 3150 

150 3350 

156 4000 

Tabell 7 - Betydelsen av belastningsindex 

5.3 Svar på de ställda frågorna 

 Hur stor del av bussarna har passagerarstolar? 

- Bussverkstaden RBVX anser att 75 % av deras fordon har stolar i 

bussarna och att det behövs en ny lösning för hur man säkerhet ska 

kunna lasta i sådana situationer.  

På hybridavdelningen NB anser de istället att de har en liten andel 

bussar där passagerarstolar finns monterade och behöver därför en 

flexibel lösning till bussar som är rensade på invändig interiör 

såsom stolar osv. 

 Vilken totalvikt vill man uppnå? 

- Olika totalvikter beroende på vilka sorts prov som utförs, men oftast 

maxlast för att kunna göra prestandatest på de olika 

hybridkomponenterna. 

 Hur skall vikten fördelas? 

- Vikten ska fördelas med 33 % av vikten till framaxeln och resten till 

bakaxeln. Men främst ska största vikten befinna sig fram. 

 Vilka krav finns på tyngdpunktshöjd? 

- Inga till NBs prover, då de endast är ute efter att kunna få ett 

motstånd vid körningen. De har inga prov som angriper olika 

tyngdpunktshöjder. 

 Till vilken typ av prov skall lasten säkras mot? 

- Till ”vanliga” prover. Inga dynamikprover kommer göras då större 

säkerhet krävs. 

 Är det ett krav att lasten måste vara frostsäker? 

- Ja, eftersom vinterprov kommer att utföras i Arvidsjaur. 

5.4 Förslag på förbättringar 

 Flexibla vikter, så som vatten eller sand. En fördel hade varit om lasten 

gick att plocka ut, om avlastning plötsligt skulle behöva göras på ett 

sommar- eller vinterprov. 

 Lätta vikter så att inga stora maskiner behövs för att placera vikterna 

inne i bussen. 

 Vikter ska enkelt kunna flyttas till olika positioner för att kunna skapa 

olika förutsättningar för provet. 
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5.5 Vägledande dokumentet 

För att snabbt kunna få fram de viktigaste sakerna kring lastning har ett 

vägledande dokument tagits fram. Dokumentet behandlar de befintliga 

lastbegränsningar på grund av vägarnas bärighetsklasser, däckens 

belastningsindex, fordonens maxvikter m.m. Detta är viktiga saker att veta när 

bussarna ska lastas upp med vikterna, speciellt då viktens placering samt att 

maxvikterna inte överstigs är angelägna för fordonen. I dokumentet anges det 

även mer ingående om några av de prov NBT gör. I bilaga 10 finns det 

vägledande dokumentet. 

5.6 Nya konstruktionslösningar 

5.6.1 Med passagerarsäten 

5.6.1.1 Ballast Dummies (Bart) 

Ballast Dummies är en lösning som gör det möjligt att lasta bussar där 

passagerarstolarna fortfarande är kvar i bussen. Dockorna är utformade för att 

passa stolar och kan sättas fast med endast trepunktsbältet.  

 
Figur 17  - Ballast Dummies fastspänd med trepunktsbälte.  
Källa: http://ballast-test-dummies.com/de/de_k03_bart.html 

Dockorna kan fyllas med vatten till en last av 80 kg. Detta är över 10 kg mer än 

vad de nuvarande dunkarna klarar av och det kan göra stor skillnad. Till 

exempel om en buss har 50 passagerarplatser, bidrar det en ökning på 

totalvikten med 500 kg. 

Denna lösning passar perfekt om Scania får in en kundbuss där ingen skada på 

bussen får göras. Dockorna kan vid dessa prov spännas fast med trepunktsbältet 

samt ännu ett spännband för att veta med stor säkerhet att dockan sitter fast. 

Dessa dockor finns i olika storlekar och kan lastas med olika vikter. Minsta 

dockan kan lastas med 80 kg och den största med 115 kg. Det som gör att Scania 

inte kan använda de större dockorna är för att de är för breda för busstolarna, 

http://ballast-test-dummies.com/de/de_k03_bart.html
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vilket bidrar till att trepunktsbältet inte kan användas. Men för Scania är en 

liten viktökning bättre än ingen. 

 Bart BigBart Bart XL 

Vikt 80 kg 100 kg 115 kg 

Bredd 406 mm 457 mm 457 mm 

 

Under hösten 2013 och våren 2014 har en förstudie kring hur Ballast Dummies 

ska beställas eller ej gjorts. Beslut har tagits att Scania kommer att beställa 

dockorna samt att ersätta de gamla dunkarna som använts i stolarna. De gamla 

dunkarna kommer fortsätta att användas i korgarna då bart-dockorna inte kan 

packas eller spännas fast på ett godtagbart sätt i den konstruktionen. 

5.6.2 Utan passagerarsäten 

5.6.2.1 Konstruktionsidé 1 - Järnvikter  

I bilaga 2 följer en ritning på hur en lastningskonstruktion med hjälp av räls och 

en fixtur har konstruerats. Fixturen ska kunna ha plats för både en eller två 

järnvikter beroende på hur mycket last som behöver lastas vid stunden. 

Flexibilitet erhålls genom att rälsen möjliggör att fixturen kan ändra placering. 

Då järnvikterna väger ca 1000 kg kan inte vikterna lyftas i med hjälp av 

människokraft, utan behöver hjälp av antingen en truck eller traktor.  

Positiva och negativa egenskaper 

+ befintliga vikter används i konstruktionen 

+ tyngdpunkten går att ändra 

+ mycket massa i en och samma vikt 

− ett stort moment att lyfta in vikterna 

5.6.2.2 Konstruktionsidé 2 - Vattentank 

Ett önskemål finns att man ska kunna lasta ur lastvikten på plats under ett 

sommar- eller vinterprov. Ett sätt att lösa på problemet är att ha stora 

vattentankar som är åskådliggjort i bilaga 3. Genom att använda tankar med 

volymen av en kubikmeter, kan man enkelt fylla tankarna med vatten samt 

tömma dem vid behov under test.  

Positiva och negativa egenskaper 

+ vattnet går enkelt att tömma ut 

− liten densitet på vatten gör att det behövs stor volym om maxvikt 

efterfrågas 

− att hitta en säker lastsäkring som fungerar till vattentankens storlek är 

svårt att finna 

− tillräckligt stor vikt kan inte lastas pga. att tankarna tar stor plats 



 

 29 
 

− ett heltäckande golv behöver byggas för att tankarna ska få plats 

5.6.2.3 Konstruktionsidé 3 – Vattendunkar/Sandsäckar 

I nuläget används fixturer där sandsäckar lastas för att öka lastvikten i bussar. 

Men om man skulle kombinera fixturerna genom att både kunna lasta med 

vattendunkar eller sandsäckar kan en mer flexibel konstruktion skapas. Genom 

att även svetsa på en räls på fixturerna skulle konstruktionen kunna bli mer 

anpassningsbar för olika tyngdpunktslägen. I bilaga 4 syns en bättre förklarad 

skiss över vilken lastvikt man kan uppnå samt hur konstruktionen kan placeras i 

bussen. 

Positiva och negativa egenskaper 

+ befintliga vikter kan användas 

+ vattnet och sanden kan enkelt tömmas ut 

+ att fylla vattendunkarna med vatten tar kort tid 

− då mycket vikt ska lyftas in behövs hjälp för att kunna utföra aktiviteten 

effektivt 

5.7 Slutkonstruktionen 

5.7.1 Utvärdering av konstruktionslösningarna 

Med hänsyn till de ställda kriteriumen som erhållits av Scania, har ett antal krav 

framställts. 

Flexibilitet – Lastningen ska kunna ske flexibelt genom att metoden ska 

kunna genomföras i flera olika modeller. Stor flexibilitet ger högt betyg. 

Ergonomi – Det ska vara enkelt att kunna lasta ut och i vikterna ur ett 

ergonomiskt perspektiv. En lastningsmetod som medger ett bra ergonomisk 

förfarande ger högt betyg. 

Säkerhet – Konstruktionen ska medge stor säkerhet, eftersom lastsäkringen 

ska vara stabil. Hög säkerhet ger högt betyg. 

Miljöpåverkan – Liten miljöpåverkan av lastsystemet ger högre betyg. 

Tid för omställning – Konstruktionen ska ha kort omställningstid vid 

justering av vikternas placering.  Kort omställningstid ger högt betyg. 

Tid för 0-100 % lastat – Tiden mellan olastat och lastat ska vara kort. Desto 

kortare tid ju högre betyg. 
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 Viktning Järnvikter Vattentank 
Vattendunkar/ 

Sandsäckar 

Flexibilitet 3 4 1 4 

Ergonomi 4 4 2 2 

Säkerhet 5 5 1 3 

Miljöpåverkan 2 4 1 1 

Tid för 
omställning 

3 3 1 3 

Tid för 0-100 % 
lastat 

5 3 3 4 

SUMMA  85 34 64 

Tabell 8 - Beslutsmatris om den slutgiltiga konstruktionen 

Beslutsmatrisen gav konstruktionslösningen med järnvikter det högsta betyget 

jämfört med de krav som var ställda. Konstruktionen med järnvikterna vinner 

på grund av att den beviljar hög säkerhet, främst då vikten består av en detalj 

och inga lösa delar. Denna lösning inte är i behov av bärhjälp, eftersom 

järnvikten behöver lyftas in med hjälp av en truck. Det bidrar till att 

arbetsmiljön förbättras. Mindre miljöpåverkan sker då konstruktionen inte 

behöver tömmas och fyllas på med vatten varje gång bussen ska lastas ur. 

Konstruktionen beviljar åtkomst till serviceluckor för både motorn och 

växellådan. Även medger den fria ytor där förvaring av verktyg och vissa 

reservdelar kan ske. 

5.7.2 Lastningsvarianter av fixturen 

Fixturen ska tillåta stor flexibilitet genom variation mellan att ha en eller två 

järnvikter i. Varianten med att ha två järnvikter ska även den kunna skiftas 

genom att ha dem stående på varandra eller sida vid sida. Men de olika 

varianterna kräver unika fixturer. Beroende på om man har vikterna stående på 

varandra eller sida vid sida kan olika tyngdpunkter uppnås. I figur 18 & 19 syns 

två av olika lastningsvariationerna.  

 
Figur 18 – Enkelfixtur 
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Figur 19 – Dubbelfixtur 

5.7.3 Material för konstruktionen [8] 

5.7.3.1 U-profil 

Kallformade profiler 

DIN 59413, Rst 37-1 (Sträckgräns 235 MPa) 

40 × 40 × 40 × 4,0 mm 

5.7.3.2 4-kantsprofil 

Svetsade precisionsrör 

SS-EN 10305-5 (Sträckgräns 355 MPa) 

30 × 30 × 3,0 mm 

5.7.3.3 Stålrör 

Svetsade kalldragna precisionsstålrör 

SS-EN 10305-5 (Sträckgräns 355 MPa) 

ø40 × 4,0 mm 

5.7.4 Beräkningar på slutkonstruktionen 

Då fixturen där vikten ska placeras i ska klara av att hålla emot hela sin vikt 

framåt samt halva sin vikt i sidled och bakåt, behöver beräkningar genomföras 

för att kartlägga om fixturen håller eller inte. Viktiga detaljer i konstruktionen 

där höga spänningar kan ske är u-profilen och skruvarna som håller fast 

fixturen mot rälsen. 

Beräkningarna grundas på det värsta förhållandet fixturen och u-profilen kan 

utsättas för. Det innebär att man räknar på en fixtur där två järnvikter får plats, 

samt att fixturen spänns fast med 5 skruvar per räls (u-profil). 

I bilaga 6 beräknas den minsta storleken skruven behöver ha för att klara den 

satta belastningen. Resultatet blir att minsta dimensionen på skruven behöver 

vara M2. I beräkningarna används 10.9 skruvarnas sträckgräns, då det är den 

standard som Scania använder. 
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En utsatt detalj i konstruktionen är u-profilen. Då fixturen skruvas fast i den 

bildas stor tryckspänning i de gjorda hålen i profilen. En tryckspänning som 

beräknas genom den kraft som ansätter hålen samt den area där kraften ansätts. 

I bilaga 7 redovisas att tryckspänningen i u-profilen inte medger att hålets 

storlek i u-profilen är det som är dimensionerande för resten av konstruktionen. 

Då beräkningarna ovan är uträknade för att precis klara den satta belastningen 

har uträkningar med en säkerhetsfaktor på 5 för den utsatta belastningen 

utförts i bilaga 8. Detta främst för att erhålla en marginal mot brott i materialet. 

Resultatet av uträkningarna visar att den minsta dimensionen skruvarna kan 

erhålla är M6. Vid högre belastningar visar det sig att tryckspänningarna i u-

profilen blir det dimensionerande i konstruktionen. 

Eftersom att tyngdpunkten ligger i mitten av fixturen bildas ett vridande 

moment vilket skapar en större belastning för fastsättningen av fixturen i u-

profilen. Denna belastning uppgår till 36 000 N i vertikal riktningen vid 20 000 

N belastning i horisontell riktning. Uträkningen redovisas i bilaga 9. 
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6 SLUTSATS 
Det framtagna vägledande dokumentet kring lastning är ett dokument man ska 

kunna ta fram när osäkerhet kring lastning uppstår. I papperet ska man kunna 

läsa till sig information kring maxlastvikter, däckens belastningsindex, fakta om 

olika sorters prov osv. 

Lösningen till problemet är inget som kommer kunna lösas med en specifik 

konstruktion. Av den orsaken att varje buss har en unik utformning beroende på 

vad det är för påbyggnation samt om bussen har passagerarsätena kvar eller 

inte. Detta bidrar med att det blir svårt att finna en lösning på problemet. Det 

behövs många olika tillämpningar för att kunna täcka alla olika modeller. Men 

med en flexibel lösning kan man komma långt. 

Den framtagna lösningen medger stor flexibilitet då både viktens placering och 

tyngdpunkt kan ändras med hjälp av den räls som ansätts i bussens golv. I 

fixturen där järnvikten kommer att ligga i, kommer enkelt att kunna fästas i 

rälsen som sitter fast i golvet. En förbättringspunkt för den nya konstruktionen 

är hur man skulle kunna effektivisera inlyftningen av järnvikterna till de rätta 

ställena. Förslag på hjälpmedel är motorlyft, travers, vinsch, truck osv.  

För att minska den tid det tar för lastningsmomentet, kan rälsen sättas fast av 

Trailerservice. Därmed undgår man det osäkra momentet där vikterna 

transporteras ner till Trailerservices verkstad. Då rälsen finns på plats kan 

viktfixturen lyftas in i bussen för att sedan vinschas till rätt placering.  

Rekommendationer till fortsatt arbete är att det ska utföras en digital montering 

av konstruktionen för att verifiera dess funktion. Även en FEM-analys kan vara 

erforderligt för att kontrollera fixturens stabilitet och hållfasthet. När 

tillverkning av konstruktionen är gjord, kan likaså en CE-märkning bli aktuell. 

Främst då märkningen medger att produkten stämmer överens med kraven på 

hälsa, säkerhet, funktion och miljö. 

Av de satta kraven realiserades alla förutom två av förslagen som var satta på 

den nya konstruktionen. Det var att konstruktionen skulle medge flexibla vikter 

så att avlastning kan ske av människokraft under pågående prov, samt att det 

skulle bli lätta vikter så att inga stora maskiner behövs för att lyfta in vikterna i 

bussen.  
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BILAGA 5 

INSTRUKTION OM OSÄKERHET RÅDER 

Lastsäkring i buss 

Denna instruktion är ett komplement till checklista RTR07_004 och riskanalys 

vid farliga prov.  

 

Följande regler skall tillämpas vid all körning och provkörning med last.  

Var och en ansvarar för att dessa regler följs.  

Syftet med reglerna är att förhindra olyckor och om olycka inträffar mildra 

konsekvenserna av denna. 

 

Då behov av att öka vikten i buss för att utföra prov skall en genomgång med 

säkerhetsanalys genomföras före lastning där svar skall ges om stjälp risk, 

provat system, lastplacering, även beslut tas om provplats, vikt, placering, 

lastsäkringsbehov och vad lasten skall bestå av. Gällande max lastvikt får ej 

överskridas. 

Skall bussen köras med last på provbana eller allmän väg gäller att lasten skall 

vara så säkrad att risk för förskjutning eller att den släpper vid en olycka 

elimineras.  Lastsäkringen skall minst klara hela lastvikten framåt och halva 

lastvikten bakåt och åt sidan. 

När bussen är lastad och klar görs en besiktning för godkännande av provledare, 

skyddsombud, och ansvarig chef. 

Skall bussen endast lastas för stillastående prov där kort förflyttning inom 

området, krävs ej ovanstående, men hastigheten får ej överskrida 20km/tim. 

Last kan bestå av: Vattendunkar. Sandsäckar. Järnvikter. Cementvikter m.m. 

Reglerna är upplagda så att tre frågor skall besvaras. Resultatet av 

dessa tre frågor ger två krav. Uppfylls dessa krav uppnås rätt 

säkerhetsnivå.  

De tre frågorna är 

Stjälpningsrisk Ja Nej   

Last Tom Stolar Korgar Bagagerum 

Provat system Risk Ej risk   
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Svaren ger följande krav  

Provplats Väg Bana  

Säkerhetsnivå Hög Mellan Låg 

 

En matris gör det enkelt att se resultaten av svaren på frågorna. 

Stjälprisk Last 
Provat 
system 

Provplats Säkerhetsnivå Anmärkning 

Ja Tom Risk Bana Hög 1 

Ja Tom Ej risk Bana Hög 1 

Ja Stolar Risk Bana Hög 2 

Ja Stolar Ej risk Bana Hög 2 

Ja Korgar Risk Bana Hög 1 

Ja Korgar Ej risk Bana Hög 1 

Ja Bagagerum Risk Bana Hög 2 

Ja Bagagerum Ej risk Bana Hög 2 

Nej Tom Risk Bana Mellan 1 

Nej Tom Ej risk Väg Grund  

Nej Stolar Risk Bana Mellan 1 

Nej Stolar Ej risk Väg Grund  

Nej Korgar Risk Bana Mellan 1 

Nej Korgar Ej risk Väg Grund  

Nej Bagagerum Risk Bana Mellan 1 

Nej Bagagerum Ej risk Väg Grund  

 

Anmärkningar:  

1.  Transport till provbana får ske men med reducerad hastighet max 

70km/tim  

2.  Stjälpningsrisk och last i stolar eller bagagerum är ej tillåtet. 

Ovanstående redovisar minimikravet, högre säkerhetsnivå är inte förbjudet 

Säkerhetsnivåer. 
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Grund Gällande krav enligt STC:s regler och rutiner 

Mellan Nödstoppsfunktion + följefordon 

Hög 
Samma nivå som ovan + Stödhjul + Hjälm + Fyrpunktsbälte och nackskydd 
+ Extra fordon och personal vid sidan + Extra brandsläckare + Extra 
förbandslåda. Samt så få personer som möjligt i fordonet 
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BILAGA 10 

Lastsäkring av buss 

Regler vid lastsäkring: 

 Av lastvikten ska säkringen klara 100 % av lastvikten framåt och 50 
% av lastvikten åt sidorna samt bakåt. 

 Säkring av last ska ske antagligen genom förstängning, surrning, 
låsning eller en kombination av dessa. 

 Vikterna ska placeras så nära framaxeln som möjligt så länge inte 
framaxeltrycket överskrids. Om detta händer lastar man framför 
bakaxeln istället. 

 Lasten ska säkras så att ingen del kan glida eller tippa om lasten 
utsätts för krafter. 

Viktigt att tänka på: 
1. Däckens belastningsindex får ej överskridas. 
2. Fram- och bakaxeltrycket får ej överskridas. 
3. En riktlinje att följa är att 33 % av hela lasten ska placeras mot 

framaxeln.  

Maxlast enligt lagkrav 
Dessa vikter är angivna för det högsta bärighetskravet BK1. 

 Två axlar Tre axlar 

Teknisk totalvikt 18 000 kg 25 000 kg (26 000 kg) 

Max axelvikt (drivande) 11 500 kg 11 500 kg 

Max axelvikt (ej drivande) 10 000 kg 10 000 kg 

Max boggivikt − 18 000 kg 

Fordonens maxvikter 

 K 4x2 K 6x2*4 

Teknisk totalvikt 19 100 kg 24 600 kg 

Max bakaxelvikt 12 000 kg 12 000 kg 

Max framaxelvikt 7 100 kg 7 100 kg 

Max boggivikt − 17 500 kg (11 500 + 6 000) 

Ungefärliga vikter för max tillåten last 

Busstyp Lastningsvikt 
K 4x2 7 ton 
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K 6x2 9 ton 
N 4x2 7 ton 
Led 6x2/2 10 ton 

Däckens belastningsindex 
Vad däcken har för belastningsindex har stor betydelse för hur mycket 

man kan lasta ett fordon. Viktigt att komma ihåg när det gäller att läsa ut 

belastningsindex på lastbilar är att det oftast anges två värden. Det högsta 

värdet är vad varje däck klarar vid enskild belastning, medans det lägre 

värdet är vad varje enskilt däck i dubbelmontage klarar. 

Däckens belastningsindex enligt Scanias specifikation 

 Belastningsindex 

Framaxel 148 

Bakaxel 145 

Bakom drivande axel 148 

Förklaring av belastningsindexet 

Index Belastning i kg per däck 

145 2900 

148 3150 

NBs olika prov 

Bromscertifieringsprov 

Vid ett bromscertifieringsprov testas fordonets bromsar som olastat och 

lastat. Certifieringen som erhålls av proven kommer därmed endast att 

gälla mellan de testade lastvikterna. Varje lastbilstyp ska certifieras för sig, 

men i samråd med ledaren som håller i certifieringsproven, kan man göra 

särskilda förenklingar. Kort axelstånd anses som svårast för 

bromscertifieringsproven och även styrda stödaxlar. Genom att använda 

de kombinationerna kan man få ett prov att täcka flera varianter. 

Att tänka på vid lastning av främst lastbilar är att när maxlast ska uppnås 

ska vikterna placeras så långt fram som möjligt utan att framaxeltrycket 

överskrids. Oftast så är summan för främre och bakre axelgruppen större 

än max totaltvikt, vilket bidrar med att man kan flytta tyngdpunkten. 
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SORT-prov 

Detta prov är ett sätt att standardisera mätningen av bränsleförbrukningen 

för bussar. Testet går ut på att göra olika hastighetsökningar under 

specifika tidssekvenser. Lastningen som behövs för provet bestäms av 

bussens vikt utan all extra utrustning samt av bussens längd och bredd. 

Man utgår ifrån denna standard när man beräknar den vikt som bussen 

ska lastas med: 

Längd: 12 m 

Bredd: 2,55 m 

Lastvikt: 3 200 kg 

Antal säten: 30 st 

Bränslemängd i tanken: 200 liter 

Därefter räknar man om värdena beroende på vilken längd och bredd som 

bussen har. Scania erhåller hjälp med beräkning av bussens nettovikt, den 

vikt som bussen har för att kunna köras, på den vikten adderas 3 200 kg 

vid en 12 meters buss. För att kunna avstå från att behöva lätta av en buss 

till nettovikt har Scania dispens att kunna lasta upp valfri buss till den 

totalvikt som en buss med nettovikt är lastad till. 

Den vikt som bussen ska lastas med blir provledaren informerad med och 

kan räknas ut på detta sätt. Vid en annan längd än 12 meter ger lastvikten 

av 

                    

där     är lastvikten i kg (kilogram),   är den fulla längden av bussen i 

meter och   är bussens bredd i meter. 

Antalet stolar som ska finnas i bussen anges av 

                                 

där    är antalet stolar,   är den fulla längden av bussen i meter och   är 

bussens bredd i meter. 

Hur mycket bränsle som ska finnas i tanken på bussen vid ett SORT-prov 

anges av 
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där    är hur mycket bränsle som ska finnas i tanken angett i liter,   är den 

fulla längden av bussen i meter och   är bussen bredd i meter. 

Maxlastsprov 

Många av NBs prover avser att testa prestandan på komponeter i fordonet. 

Därför behövs vid många fall att bussen är lastad till maxlast, detta för att 

kunna belasta till de värsta fallen. 


