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Sammanfattning  
Projektet Easy Battery Handling - EBH har utförts i egen regi och färdigställts åt Devantini 
Corporation som är ett utvecklingsbolag i Halmstad som främst riktar sig mot 
miljöinnovationer.  
 
EBH har löst en av de tekniska utmaningar som finns i ett större projekt som drivs av 
Devantini Corporation. Detta projekt innebär utveckling av en eldriven formelbil. Den del 
som EBH bestått av var batterihantering för att garantera säkra och snabba batteribyten vid 
depåstopp.  
 
Lösningen blev en komplett batterimodul som hänger på bilens sida på två utstickande spjut. 
Batterierna byts ut med hjälp av en specialbyggd vagn som förs in under batteripaketet. För 
att batterierna ska sitta säkert vid körning är de även säkrade med en låsanordning som enkelt 
och snabbt öppnas när det är dags för ett byte. 
 
Resultatet av projektet blev ett batterihanteringssystem som jämfört med tidigare lösningar 
skonar mekanikerna och dessutom mer än halverar tiden för ett byte. 

Abstract 
The project Easy Battery Handling - EBH has been carried out in our auspicial and completed 
for Devantini Corporation, a development company in Halmstad with its main concern in 
environmental friendly innovations.  
 
EBH has solved one of many technical challenges in one of Devantini corporation’s larger 
projects. This main project involves the development of an electric powered formula racing 
car. The part of this car that involved EBH was the battery handling to guarantee safe and 
quick battery exchanges during pit-stops.  
 
The solution became an entire battery module, hanging on the side of the car on two spears 
pointing out from the car. The batteries are exchanged by a specially designed trolley that is 
inserted under the battery module. To secure the batteries whilst driving they are also secured 
with a locking device that is quick and simple to unlock when it is time to exchange the 
batteries.  
 
The project resulted in a battery handling system that in comparison to already existing 
solutions reduce the burden on the mechanics and performs an exchange of batteries in less 
than half the time. 



Förord 
Projekt EBH utförs som examinationsprojekt i kursen nyproduktutveckling som läses under 
det tredje året på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Projektgruppen 
består av Kristoffer Nilsson samt Sebastian Bengtsson. Projektet har delvis utförts i samarbete 
med Devantini Corporation, företagets ägare och handledare har varit entreprenören och 
utvecklingsingenjören Emil Birgersson. Handledare för Högskolan var 
Utvecklingsingenjörsprogrammets studierektor Leif Nordin. Projektgruppen skulle här vilja 
passa på att framföra ett stort tack till dessa båda nyckelpersoner i projektet. Gruppen vill 
även framföra ett tack till de personer i klassen och vår omgivning som i viss mån hjälpt oss 
med problemlösning och givit oss sitt fulla stöd. Under projektets gång har vi personligen 
insett att ett projekt som bedrivs mot ett mål med en grundtanke kan resultera i många olika 
slutresultat utan större omvägar.  
 
 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Sebastian Bengtsson   Kristoffer Nilsson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Anledningen till att vi gör just detta projekt ligger i att vi började utveckla en eldriven 
gräsklippare. När vi kommit en bit på väg i vårt arbete tog vi ett steg tillbaka och såg över 
vad vi egentligen arbetade med. Då fann vi att den del i projektet som var mest nyskapande 
var batterimodulen som skulle byggas in i gräsklipparen och dessutom vara lätt att byta för 
att minimera behovet av stillestånd vid laddning. När vi upptäckte detta funderade vi 
automatisk över andra användningsområden och fann att ingen liknande metod användes 
någonstans. Därför valde vi att fokusera på denna produkt.  Denna tanke ledde oss in på 
arbete med eldrivna truckar eftersom det är den fordonstyp som det i dagsläget regelbundet 
görs batteribyten. Efter många bakslag med samarbetspartners som dock visat stort intresse 
valde vi att inleda samarbete med Devantini Corporation och ändrade därmed projektets 
inriktning ännu en gång. De nya ledorden blev snabbhet, säkerhet, lätthet och hållfasthet. 
Detta med anledning av att fordonet som batterimodulen ska sitta på är en eldriven 
formelbil. Tidplanen för den nya inriktningen kan ses i Bilaga D. 

1.2 Problembeskrivning 
Vid racingtävling på bana kan man använda depåstopp som ett 
tävlingsmoment, dock blir depåstoppen obligatoriska vid 
längre tävlingsheat för att fylla på bränsle och byta däck. För 
att en eldriven formelbil skall vara intressant att sätta in i 
tävlingssammanhang är det därför viktigt att möjligheten till 
depåstopp finns även här. Detta innebär att mekanikerna på 
begränsat utrymme i depån på ett säkert sätt ska kunna byta 
strömkällan på bilen på minimal tid. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet är att utveckla ett sätt att hantera dessa batteripaket så att man på ett enkelt sätt utan 
större kroppsstyrka kan demontera och förflytta batterierna på maximalt tio sekunder. 
Bytet skall dessutom kunna göras på ett sätt säkert för både förare, mekaniker och övriga 
som kan befinna sig i närheten. Utvecklingen av batterimodulen är begynnelsen till 
utveckling av den bil som vid framgångsrik utvecklingsprocess är tänkt att bli avstampet 
till en tävlingsklass bestående av enbart eldrivna formelbilar.  

Figur 1: Depåstopp Formel 1 
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1.4 Avgränsningar 
Projektgruppen skall inte under projektets gång färdigställa slutprodukt för mer än en 
fordonstyp, lansera slutprodukt eller marknadsföra slutprodukt. Vidare om avgränsningar 
kan läsas i Projektdirektivet i Bilaga A samt i Bilaga C gällande kravspecifikation och 
avgränsningar. 

1.5 Metod 
Utvecklingsprocessen har varit avsedd att följa ramarna för dynamisk produktutveckling. 
Detta i avseende på idégenerering, problemlösning, arbetsmiljö, prototypframtagning med 
mera. Arbetsmiljön har varit väsentlig för att erhålla rätt atmosfär för att stimulera 
kreativiteten. Under arbetets gång har ett antal omgivningar och arbetslayouter testats. 
Idégenereringen har utförts på olika sätt med olika gruppsammansättningar för att även här 
uppnå högsta möjliga kreativitet. Därefter har de framkomna idéerna utvärderats med de 
olika verktyg och matriser som finns till hands. Problemlösningen har i största möjliga 
utsträckning följt det flödande vattnets princip, vilket innebär att man hoppar över mindre 
problem för att snabbt komma framåt i projektet. Ett mål under processen har även varit att 
tillverka en fungerande prototyp. 

 

 
Figur 2: Notisar efter brainstorming 
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2. Konceptutveckling 
Under utvecklingsprocessen har vi använt oss av diverse metoder och tillvägagångssättet 
kan följas i kronologisk ordning nedan, bortsett från de processer som löpt parallellt. 
Metoderna har lett oss från tankar via skisser och datormodeller till en prototyp. Idéer och 
lösningar har hela tiden utvärderats och testats på diverse sätt, hänsyn har tagits till grad av 
uppfyllnad på de krav som ställts, miljöpåverkan samt effekterna som en brist eller ett fel i 
produkten resulterar i. Efter test och utvärdering har projektet vid behov tagit ett extra varv 
för att lösa de problem som uppstått vid testerna, alternativt komma på en ny lösning. 

2.2 BAD 
För att lösa problemet med hur batterimodulen skulle fästas på fordonet samt tas av från 
fordonet genomförde vi en brainstorming. Fokus låg på att man snabbt och säkert skulle 
kunna plocka av/fästa samt förflytta ett batteripaket på 80-100kg. Gruppen kunde 
sammanställa totalt fjorton olika idéer. 
 
Brainstorming genomförs vanligen genom att en grupp på fem till tjugo personer samlas 
för att arbeta kring ett problem eller en uppgift. En grundtanke är att tanken ska få löpa fritt 
utan att bli avbruten. Metoden används inom många områden, bland annat 
produktutveckling. 

2.3 PAD 
För att vidareutveckla och beskriva idéerna bättre 
skissade var och en ner sina idéer. I detta skede 
dök även fler lösningar upp. När sedan skissandet 
samt idégenereringen var klart lades alla förslag 
fram på ett bord. Förslagen diskuterades sedan 
igenom och analyserades tillsammans med 
handledaren från företaget, Emil Birgersson. Med 
hjälp av kravspecifikationen (Bilaga C) kunde 
projektgruppen sedan välja ut fem av förslagen för 
vidare utvärdering. PAD är en förkortning av 
pencil aided design och syftar på tekniken att använda penna och papper för att på ett 
snabbt sätt skissa ner och på så vis illustrera sina idéer. 
 

Figur 3: En av många idéskisser 
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2.4 Utvärderingsmatris 
För att jämföra de olika lösningsförslagen med de krav som specificerats i 
kravspecifikationen har Pugh´s konceptvalsmetod genomförts. Detta ledde fram till det 
lösningsförslag gruppen skulle använda sig av. Kravspecifikationen hittar ni i Bilaga C och 
utvärderingsmatrisen finner ni i Bilaga E. 

2.5 Marknadsundersökning 
På grund av gällande sekretesskrav från Devantini Corporation fick 
marknadsundersökningen utformas så att projektets karaktär inte avslöjades alltför mycket. 
Frågorna som ställdes kan läsas i Bilaga B. Då modulen ska sitta på en formelbil och 
användas i tävlingssammanhang ansågs det lämpligt att genomföra undersökningen på 
premiärhelgen till STCC på Ring Knutstorp den 19 – 20 april 2008. Frågorna ställdes till 
såväl åskådare som förare, mekaniker samt funktionärer.  
 
En marknadsundersökning är en undersökning riktad mot konsumenter för att utröna 
dessas användning av produkter och tjänster samt konsumenters inställning till företag, 
tjänster och produkter. Vanligtvis är marknadsundersökningar riktade till en specifik 
målgrupp med avseende på ålder, inkomst, bostadsort m.m. Marknadsundersökningar 
bedrivs vanligen via telefon, post eller Internet. 

2.6 Benchmarking 
Under hela projektet har gruppen kontinuerligt sökt efter liknande tillämpningar utan större 
framgång. Dock har en befintlig lösning funnits. Denna konkurrerande lösning har precis 
de problem som gruppen ville eliminera redan i begynnelsen med trädgårdstraktorn. Den 
befintliga lösningen sitter också på en eldriven formelbil, dock får man byta en 
batterikassett i taget vilket blir mycket tidsödande. Dessutom är arbetssättet inte det minsta 
ergonomiskt och det krävs även en rejäl kraftansträngning från mekanikernas sida. 
 
Benchmarking är en metod för att jämföra olika lösningar, organisationer, företag eller 
produkter mot konkurrerande alternativ. 
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2.7 CAD 
Genom att rita upp modeller av det valda lösningsförslaget i Catia V5 visualiserades 
ideérna bättre vilket ledde till att man kunde jobba effektivare i verkstaden då prototypen 
skulle tas fram. Även innan idégenereringen av idéer tog fart användes CAD-bilder för att 
visualisera problemet. 
 
Termen CAD avser digitalt baserad design och tekniska ritningar och används inom 
konstruktion och arkitektur. 

2.8 MAD 
I den verkstad som står till förfogande för eleverna på Utvecklingsingenjörsprogrammet i 
Halmstad byggdes den prototyp som skulle konstrueras. 
 
Innan gruppen gav sig på själva prototypen för lösningsförslaget krävdes det dock att en 
testrigg byggdes. Efter mycket ritande, letande efter material, svetsande, slipande och 
kabeldragande stod testriggen klar. Testriggen var nu en ombyggd golfbil med ett utseende 
som passar in med den 
verkliga bil som gruppens 
koncept ska appliceras på. 
Bilen går även att köra för 
att så bra tester som möjligt 
ska kunna utföras. Från de 
CAD-ritningar och skisser vi 
tidigare tagit fram 
konstruerades sedan 
prototypen.  
 
Precis som i PAD går metoden ut på att illustrera sina idéer, skillnaden är att här sker 
illustrationen genom att funktionsmodeller byggs och testas. 

Figur 4: Mock-up i verkstaden
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2.9 SWOT-Analys 
SWOT‐analysen hittar ni i Bilaga F och den visar de styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot som batterimodulen har. 
 
Styrkorna och möjligheterna är mycket bra då batterimodulen är en unik lösning som är i 
särklass den snabbaste metoden som finns på marknaden samtidigt som det finns goda 
grunder att vidareutveckla produkten för att anpassas till personbilsmarknaden. De 
svagheter och hot gruppen identifierat för batterimodulen är att det, på grund av 
omständigheterna i branschen, inte går att mönster- eller patentskydda modulen. Detta 
leder till att konkurrenter helt enkelt kan kopiera den om de skulle komma över lösningen. 
 
SWOT-analys är ett vanligtvis företagsekonomiskt planeringshjälpmedel, där man försöker 
finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. SWOT är en 
akronym byggd på de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och 
"Threats". 
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3. Företaget  
Projektet har samarbetat med Devantini Corporation som är ett utvecklingsbolag som är 
med i inkubatorn SciencePark Halmstad. Företagets drivs och ägs utav Emil Birgersson. 
 
Devantini Corporation startades efter utvecklingen utav en elektrisk sportbil vilket har lett 
till ett brett kontaktnät och ovärderlig erfarenhet. 
Huvudinriktningen är miljöinnovationer och en betydande del av projekten är förankrade 
och finansierade utav EU-bidrag. Företaget är nu i ett expansivt skede för att kunna hantera 
alla de projekt som tas fram. Varvat med utvecklingsarbetet föreläser och inspirerar Emil 
på olika ställen om framtidens drivlinor och om utvecklingsarbetet kring den elektriska 
sportbilen. 
 
Företaget har bland annat tagit fram ett motorsportkoncept, med allt ifrån konceptet i 
helhet till detaljerade tekniska lösningar. Examensprojektet har löst ett av de tekniska 
utmaningar som finns inom konceptet, vilket nu ska utvärderas med största intresse 
tillsammans med samarbetspartnerna för att gå vidare och ta det till nästa nivå i 
utvecklingsprocessen. 
 

 
Figur 5: Emil Birgersson och konceptet Devantini ES 
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4. Produkten 

4.1 Lösningsförslag 
En gemensam sak för alla de lösningsförslag vi presenterar är att de kräver en extern vagn 
vid appliceringen eller demonteringen av batterimodulen. Denna vagn kommer vi gå 
igenom efter de fem lösningsförslagen. 

4.1.1 Kassaskåp 
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4.1.2 Spjut  

 

4.1.3 Byrålådan 
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4.1.4 Centrumbult 

 

4.1.5 Bildörren 
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4.2 Utvärdering av lösningsförslag 
Efter att tagit fram fem stycken olika förslag på batterimoduler genomförde man Pugh’s 
konceptvalsmatris. Med hjälp av den listade gruppen vilka faktorer som var viktigast och 
fick då fram att spjutkonceptet var den bästa lösningen. Utvärderingsmatrisen hittar ni i 
Bilaga E. 

4.2.1 Kassaskåp 
Kassaskåpsiden kändes redan tidigt väldigt lovande med 
tanke på dess enkla och snabba låsning. Dessutom gav den ett 
stabilt intryck då den förhindrade modulen att både flytta sig 
vertikalt och horisontellt. Tyvärr var den som tidigare nämnt 
inte helt enkel i sin konstruktion vilket medförde att vid 
användandet av modulen kunde det uppstå problem eftersom 
batterimodulen helt enkelt inte passade in för det fordon, och 
fordonets ram, där den skulle appliceras.  
 
 

4.2.2 Byrålåda 
Denna idé är mycket säker och är den som fått högst värde på just säkerheten i 
utvärderingsmatrisen. Även när det gäller stabiliteten så har detta förslag fått högst värde. 
Dock är hanterbarheten väldigt dålig och då främst när modulen ska appliceras på bilen. 
Denna lösning ger också en ökad total vikt på batterimodulen och därmed ökar den även 
bilens totala vikt.  

 

4.2.3 Centrumbult 
Idén med centrumbulten var den idé gruppen var mest 
osäker på, vilket det visade sig även i den framtagna 
utvärderingsmatrisen. Att ha en stor centrumbult i mitten 
av modulen ger på grund av den långa bulten inte den 
stabilitet gruppen önskar att uppnå. Det ger häller inte den 
hanterbarhet och snabbhet som krävs vid ett byte av 
modulen. Viktpåverkan anses dock inte vara allt för stor.  

4.2.4 Bildörr 
Denna lösning är väldigt snabb och enkel, dock har studier visat att lösningen är för klen 
och inte tillfredsställande tar upp de krafter och påfrestningar som uppkommer vid 
tävlingskörning. 

Figur 6: Konstruktion för 
test av kassaskåpslösningen

Figur 7: Formelbilsdäck med 
centrumbult 
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4.2.5 Spjut 
Spjutidén var den som fick högst poäng på utvärderingsmatrisen och också den idé vi till 
slut valde. Den så kallade ”rör i rör” lösningen gör att modulen sitter, tillsammans med 
låsningsförslag nummer två, mycket stabilt under färd. Modulen är också mycket säker och 
har en låg vikt då dess totala vikt i stort sett enbart består av batteriernas vikt. Att trä på 
modulen är egentligen det enda som kan vara krångligt och ses som den största nackdelen, 
dock är detta en träningssak. 
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4.3 Tester 
Under hela produktutvecklingsprocessen har metoderna ovan för att åskådliggöra våra 
idéer, men även för att kunna testa dem. Det har rört sig om allt från små låsmekanismer 
till hela konceptet. Därför har vi parallellt med prototypframtagandet tagit fram en testrigg 
i skepnaden av en eldriven formelbil. Dels för att kunna visa nyttan med vår produkt, men 
även för att visa hela konceptet på ett verklighetstroget sätt. Detta har även givit insikt i en 
hel del problem som inte hade upptäckts om testriggen enbart bestått av en stillastående 
ställning. Bland annat visade det sig att vagnen måste vara smidig att förflytta i sidled 
eftersom bilen inte stannar på centimetern rätt varje gång. Dessutom måste vagnen vara 
anpassad för att markfrigången på bilen ändras beroende på om föraren sitter i bilen eller 
inte, ett byte ska ju gå att genomföra oavsett om föraren sitter i eller inte.  
 

Under projektets gång genomfördes även 
en del tester i anslutning av elsystem för 
att undersöka hur stor risken för 
gnistbildning är, samt för att lära 
gruppmedlemmarna risker och 
säkerhetsåtgärder som krävs vid hantering 
av el under dessa omständigheter.  

Figur 8: Elsystemet uppkopplat första gången
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5. Vald lösning 
Lösningen som efter tester, studier och utvärderingar fungerade bäst var den så kallade 
spjutidén. Dock blev den under prototypbygget lite modifierad, och även om lösningen nu 
fungerar tillfredsställande finns det fortfarande förbättringar att genomföra. I detta stycke 
kommer Ni att kunna läsa en ingående beskrivning av lösningen efter modifieringar, 
därefter avrundas avsnittet med några förslag till förbättringar för framtiden. Ritningar går 
att se i Bilaga G – I. 

5.1 Upphängning 

 

5.2 Låsning 

 



        
 

 EBH – Easy Battery Handling 15 

 
 

5.3 Strömanslutning 

 

5.4 Vagn 
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6. Förbättringsförslag 
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7. Kritisk granskning 
Under projektprocessen har gruppmedlemmarna dragit stor lärdom om hur projektarbete 
fungerar, samt hur viktigt det är att ha ett tydligt mål att arbeta mot. Detta inte minst för att 
kunna möta olika leveranstider och deadlines.  
 
Projektet utfördes till stor del i egen regi mot ett eget mål eftersom gruppen ansåg att det 
skulle ge ett friare arbetsklimat och större möjligheter. På grund av detta har 
gruppmedlemmarna stött på många problem som finns inom egenföretagande och 
entreprenörsarbete. Detta bland annat rörande kontaktnätverk, finansiering, leverantörer 
samt möjlighet att få professionell konstruktörskompetens vid prototypbygget.  
 
Dock har det framgått från andra projekt som utförts åt företag att de ofta varit frustrerade 
på företagens låga engagemang, medans projektgruppen i detta projekt på egen hand har 
kunnat styra projektets riktning och haft större möjlighet att arbeta runt problem som 
uppstått. 
 
Mot slutet av projektet inleddes samarbete med Devantini Corporation, som Ni tidigare 
kunde läsa är detta ett litet utvecklingsbolag i Halmstad. På grund av företagets storlek 
avhjälpte inte det alla problem som nämndes ovan, dock innebar det ett tydligare mål, och 
eftersom företaget var så pass litet bidrog det med stort engagemang, vilket även 
motiverade projektmedlemmarna. 
 
Då projektets art var lite speciell har gruppen inte nytjat alla de modeller och verktyg som 
finns att tillgå. Gruppen känner att de kanske gått miste om en del erfarenheter på grund av 
detta, dock är det verktyg som använts vid tidigare projekt och gruppen har därför redan 
viss kännedom om dem.  
 
Som tidigare nämnts hade det vid prototypbygge varit en fördel med någon som var mer 
kompetent inom området. Men gruppmedlemmarna har under projektet testat, ändrat och 
under tiden lärt sig använda många tekniker inom prototypframtagning, däribland kan 
nämnas svetsning, svarvning och annat verkstadsarbete. 
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Bilaga A 
Projektdirektiv 

Examensarbete Nyproduktutveckling 
Utvecklingsingenjörerna 

Grupp nr. 6 
Projektägare: Emil Birgersson, Devantini Corporation. 
 Kristoffer Nilsson 860319-5135, medlem i projektgruppen. 
 Sebastian Bengtsson 831007-4094, medlem i projektgruppen. 
Handledare: Leif Nordin 
  
Bakgrund: Projektets bakgrund ligger i att utvecklingen av miljövänliga fordon idag 
börjar ta fart på allvar, något som bland annat visas av att Svenska Bilsportsförbundet vid 
sitt senaste styrelsemöte klubbade igenom att 25 % av alla tävlingar ska köras med 
nollemissionsdrivlinor inom fyra år. 
 
Problembeskrivning: Vid racingtävling på bana kan man använda depåstopp som ett 
tävlingsmoment, dock blir depåstoppen obligatoriska vid längre tävlingsheat för att fylla på 
bränsle och byta däck. För att en eldriven formelbil skall vara intressant att sätta in i 
tävlingssammanhang är det därför viktigt att möjligheten till depåstopp finns även här. 
Detta innebär att mekanikerna på begränsat utrymme i depån på ett säkert sätt ska kunna 
byta strömkällan på bilen på minimal tid. Det är detta batteribyte som projektgruppen har i 
uppgift att lösa åt Devantini Corporation. 
 
Syfte: Syftet är att utveckla ett sätt att hantera dessa batteripaket så att man på ett enkelt 
sätt utan större kroppsstyrka kan demontera och förflytta batterierna på maximalt tio 
sekunder. 
 
Mål: Projektets mål är att den 14:e maj 2008 presentera en prototyp till en unik produkt 
som löser ovanstående problem och uppfyller projektets syfte. 
 
Avgränsningar: Projektgruppen skall inte under projektets gång färdigställa slutprodukt 
för mer än en fordonstyp, lansera slutprodukt eller marknadsföra slutprodukt. Detta arbete 
ligger utanför projektets omfattning, men kan utföras till viss del efter överrenskommelse 
mellan inblandade parter, om tid finnes kan detta arbete utföras under projekttiden. Om 
inte kan det vid en sådan överrenskommelse utföras efter avslutat projekt. Läs vidare på 
kravspecifikation i Bilaga XX 
 



        
 
Metoder: Arbetsgången kommer att följa processen för dynamiskt utvecklingsarbete. Allt 
arbete kommer att dokumenteras och presenteras vid en muntlig redovisning på svenska 
(080514), en skriftlig inbunden rapport (0805), fysiskt vid Utexpo 2008, samt i 
examenskatalog som bilaga till Dagens Industri. Arbetet innefattar även diverse marknads-, 
patent- och konkurrensundersökningar. 
 
Tidsplan: Projektet löper från idag den 14 januari 2008 tills det datum Rapporten har sin 
deadline i maj 2008. Detta med de hållpunkter som nämns i stycke Metoder ovan. 
 
Projektbudget: Budget för projektet uppskattas till ca 25 000 och kommer till stor del 
finansieras genom sponsorer samt eventuella samarbetspartners . En mer detaljerad budget 
ser ni på följande sida. 
 
Ägandeförhållande: Enligt rådande förhållande ägs projektet av projektgruppen till 100 
%. 

 
 



        
 

Budget 
Examensarbete Nyproduktutveckling 

Utvecklingsingenjörerna 
Grupp nr. 6 

Förslag till budget: 
Intäkter: 
 Stipendie HH    3 350:- 
 Stipendie Innovationsgruppen   5 000:- 

Nomaco sponsring    20 000:- 
Övrig finansiering    6 150:- 

Summa:      34 500:- 
Utgifter: 

Prototypkostnad (osäker post):   30 000:- 
Telefon/frakt/porto:    2 000:- 
Resekostnader:    2 000:-

  
Dokumenteringskostnad:    1 500:- 

Summa:      34 500:-  
 
 
 
 
 
__________________    __________________     
Kristoffer Nilsson     Sebastian Bengtsson                  
Projektmedlem    Projektmedlem 
kristoffer@webofnilsson.com sebbe_bengtsson@yahoo.se 
0738 – 11 09 18  070 – 307 31 98     
 



        
 

Bilaga B 
Marknadsundersökning 
 
Vad tycker du om depåstopp? 
 
Publik: Förhöjer spänningen eller saboterar tävlingen? Referera till STCC 
Förare: Hur känner du som förare angående depåstopp? 
Mek: Skulle du som mekaniker vilja vara mer inblandad i racet genom exempelvis 
depåstopp? 
 
 
 
Vad är mest intressant att titta på standardbilar, formelbilar eller sportvagnar? 
 
 
 
Hur många varv tycker du ett heat ska vara för att vara som mest intressant? 
 
 
 
Tycker du att stort eller litet startfält är bäst? 
 
 
 
Vad tror du om bilsportens framtid?  
 
 
 
Vad anser du motorsporten bör göra för att skona miljön? 



        
 

Bilaga C 
Kravspecifikation 
Krav 
Batterimodulerna ska kunna bytas av 2-4 personer på 10 sekunder. 
Innan modulen går att demontera ska kretsen av säkerhetsskäl vara bruten med huvudströmbrytare. 
Modulen ska passa på två stycken horisontella stålrör 20mm diameter som är 300mm vertikalt ifrån 
varandra. Maximalt 1500 mm lång. 
På prototyp använda blybatterier plus eventuell annan barlast för att få verklighetstrogen vikt (2*80 
kg) 
Snabbkopplingen skall klara att leverera 500 V och 400 A dock dimensionerar vi inte för dessa 
siffror eftersom systemet skall vara brutet och inte belastat byte. 
Låsning av moduler skall vara teoretiskt hållbar för de belastningar som uppstår under 
tävlingsförhållanden 
Modulerna skall kunna bytas utan säkerhetsrisk för mekaniker/förare/funktionärer/åskådare samt 
övriga som kan befinna sig i närheten av bandepån. 
Inte använda mer inbyggda lösningar än absolut nödvändigt av viktmässiga skäl. 
 
Önskemål 
Körbar prototyp exempelvis på modifierat Melex-chassi från Nomaco. 
Krocksäkerhet tagen i beaktning vid konceptframtagande. Även påfrestningar som kan uppstå om 
bilen slår runt. 
Vid tillräcklig tid är det önskvärt att gruppen ser över möjliga material för framtida tillverkning av 
modul. 
Konstruera modul för att ha minimal negativ inverkan på fordonets aerodynamiska egenskaper. 
Servicevänlighet även för bilens övriga delar. 
 
Avgränsningar 
Färdig modul skall ej tillverkas av projektgruppen innan 31:e maj. Enbart modul för demonstration 
och test. 
Sökning av patent och/eller immaterialrättsligt skydd. 
Marknadsföring (utöver muntlig redovisning i slutet sällskap samt eventuell medverkan på 
Utexpo). 
Beräkningar gällande aerodynamik samt komplett krocksäkerhet. 
Tester av belastning under tävlingsförhållande samt test med avseende på krocksäkerhet. 
Slutgiltig placering av huvudströmbrytare. 
Slutgiltig design av modul. 



        
 

Bilaga D 
Tidplan 
 



        
 

Bilaga E 
Utvärderingsmatris 
 
 
 

Vikt Kassaskåp Spjut Bildörr Centrumbult Byrålåda
Säkerhet 6 8 8 7 7 9
Hanterbarhet 3 7 6 7 5 4
Hållfasthet 4 7 8 6 6 8
Snabbhet 5 8 8 9 6 6
Vikt 2 8 8 8 8 6
Stabilitet 1 7 8 5 7 9
Totalt 160 162 153 134 149  



        
 

Bilaga F 
SWOT-Analys 
 
Styrkor 

• Enda lösningen av sitt slag 
• Låg kostnad 
• Liten felfrekvens 
• Överlägset snabbast 

 
Svagheter 

• På grund av branschomständigheter är immaterialrättsligt skydd ej aktuellt 
• Kan kärva 

 
Möjligheter 

• Begynnelse till framtidens bilsport 
• Utvecklingspotential mot personbilsindustrin 

  
Hot 

• Många potentiella konkurrenter 
• Kort livscykeltid 

 



        
 

Bilaga G 



        
 
Bilaga H 



        
 
Bilaga I 

 


	Rapportdelför
	Rapportdel1
	Rapportdel2sekretess
	Rapportdel3sekretess

