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Sammanfattning  
 
Malin Sanner lämnade in en förfrågan om Caran i samarbete med Saab var intresserade 
av att ta fram ett nytt fyrhjulingskoncept för stadstrafik.  
Det blev ett unikt samarbete mellan tre högskolor och två företag, där arbetat var 
uppdelat i tre olika delar design, konstruktion och marknadsanalys. 
Där vårt fokus först låg i att konstruera en ram till fordonet men, ändrades till att lösa 
lutningsfunktionen på fyrhjulingen.  
Projektet började med att analysera produkter som finns idag och vilka problem som 
finns med dessa konstruktioner. 
Efter detta så genomfördes en brainstorm där gruppen kom fram till vad vårat koncept 
ska utrycka och ha för funktioner.  
Där lutningen blev våran stora bit, att få den att fungera med alla delar som behöver följa 
med har varit en utmaning men det har gått att lösa.  
För att visa att det fungerar så var målet för oss att ta fram en Cad modell där rörelsen 
visas, detta för att göra konstruktionen lätt förstålig för utomstående, vilket genomfördes. 
Detta har varit ett väldigt lärorikt projekt, där arbetet med en grupp som arbetar mot ett 
gemensamt mål har varit lärorikt. Kontakten med designern i projektet har varit konstant 
där mycket utbyte av information har skett, även detta har varit en ny erfarenhet.  

Abstrakt 
 
Malin Sanner  asked Caran and Saab if they were interested to make a new atv concept 
for the streets. 
It became a unique cooperation between to companies and three schools were the work 
was divided into three different parts design, construction and marketing research.  
Our focus was at first to construct a frame but that changed to solving the problem whit 
the leaning function on the vehicle. 
The project begun whit analyzing the products that are on the market today, and finding 
there weakness. 
After that was finished a brainstorm was done there the group decided what the concept 
would express, and which functions that it was going to have. 
The leaning of the construction became our part of the project, whit all the parts that will 
be affected when you lean the vehicle. 
To show that it is possible our goal was to make a cad model that can lean to easier 
explain how it works and for us to see that all the parts will work. 
This project has thought us much and been a real challenge, the work in the group have 
been an experience that we all have had a comment goal.  
The contact whit a external designer have been new and we have had much information 
swaps. 
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 Inledning 
 
Projektets genomfördes i samarbete med Caran och SAAB.  
Vi fick i uppdrag att tillsammans med Malin Sanner från Konstfack, Ingela Johansson 
och Carolina Eckmar från Chalmers att ta fram ett nytt fyrhjulingskoncept anpassat för 
stadstrafik. På dagens fyrhjulingar så sitter man på konstruktionen istället för att vara en 
del av fordonet som är fallet när man kör en motorcykel. Att ändra på detta var projektets 
utgångspunkt. 
 
Arbetet är uppdelat i tre delar; brukar- och marknadsanalys, design samt konstruktion. 
Där vår uppgift är att stå för konstruktionen samt bestämma den teknik som skall finnas i 
fyrhjulingen, dock på konceptnivå. ( Se bilaga möte 1). 
 
För att enklare kunna följa arbetets gång har vi bifogat mötesprotokoll (bilaga 1),loggbok 
(bilaga 2) och tidsschema (bilaga 3). 
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Kravspecifikation  
 
Kravspecifikationen har vi valt att lägga som bilaga efter som att vårat fokus från 
konstruktion till att lösa lutningsfunktion på ramen. Kravspecifikationen är upprättad för 
hela projektet. Se biliga 4 

 

 

Företaget 
 

Caran AB arbetar med industriell produktutveckling. Företaget har kompletta resurser för 
design, konstruktion och avancerad prototyptillverkning. Verksamheten sträcker sig även 
till utveckling av produktionsmetoder och verksamhetsstöd.  

Bolaget startades i början av 1980-talet och har genom åren förädlats och växt genom 
förvärv. Är sedan oktober 2006 en del av bolaget LogicaCMG, en global IT-koncern med 
över 40 000 anställda i 41 länder, som levererar IT-lösningar till en lång rad branscher. 
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Utveckling 
 
Vårt första koncept var med dubbelverkande cylindrar som skulle luta ramen i kurvorna 
(se bilaga möte 3 punkt 1). Detta visade sig vara en allt för komplicerad lösning som vi 
var tvungna att lämna bakom oss. 
En idégenerering genomfördes där nya mer mekaniska lösningar diskuterades. Många av 
dessa användes sedan i början av utvecklingsfasen. 
 
Under utvecklingsfasen fick vår konstruktion genomgå  en rad förändringar. 
Att lösa hur ramens lutningsfunktion skulle fungera visade sig vara ett mycket större 
problem än vi först trodde. Ett flertal Cad-modeller fick göras med förändringar allt 
eftersom arbetet fortgick. 
 
Första Cad-modellen havererade eftersom vi inte hade placerat ramens delning på samma 
nivå som de undre hjulstagen. Eftersom ramens delning, och rotationspunkt, låg på en 
högre nivå fick hävarmarna för ramen och hjulen olika längd. Detta resulterade i att de 
undre stagen fick kompensera längden genom att lyfta från sitt horisontella 
ursprungsläge. (se bild 1) 
 

 
 

Bild 1 
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Problemet löstes enkelt genom att flytta ner ramens delning. Detta anser vi även skapade 
en mer mc-liknande känsla eftersom motorcyklar har sin lutningspunkt nere i marken. 
När vi flyttat ner ramens delning fann vi nästa problem. Lutningsvinkeln på hjulen 
stämde inte överens på båda sidor av fordonet. Vi förstod att detta berodde på att vi hade 
byggt  in ett avstånd mellan dem övre länkarmarna som skapade en lodrät hävarm vilket i 
sin tur resulterade i en vinkelskillnad ute vid hjulen. (se bild 2) 

 
           Bild 2 
          
Innan vi löste det problemet konstruerade vi ett mekaniskt stopp på ramen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bild 3.1                       Bild 3.2 
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När det var gjort åtgärdade vi problemet genom att flytta in fästpunkterna för de övre 
länkarmarna till mitten av ramen. Lite avstånd lämnades dock eftersom vi inte var säkra 
på hur mycket material som behövdes för att klara av alla påfrestningar. 

 
           Bild 4.1 
     
På grund av att vi lämnade lite avstånd mellan fästena förblev det en liten men knapp 
märkbar vinkelskillnad på ca 2-3 grader. 

 
           Bild 4.2 
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I nästa version modifierade vi A-armarna för att kunna flytta in fästpunkterna och på så 
vis korta av ramen en bit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bild 5.1 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bild 5.2 

 
A-armarna vinklades även upp 10 grader för att lättare kunna ta upp krafter framifrån 
t.ex. när man kör på en sten. Detta minskar risken för knäckning eftersom armarna då 
även kan ta upp krafter i längsgående riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bild 5.3 
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Detta fick dock snabbt ändras eftersom det inte fungerade tillsammans med resterande 
delar av konstruktionen som i så fall hade fått modifieras. Vi ansåg inte vinklingen vara  
såpass viktig med tanke på att vårt fordon främst skall framföras i stadstrafik och 
rationaliserade därför bort den.  
 
Det lilla spel som lämnats mellan de övre länkarmsfästena reducerades till noll för att 
eliminera den vinkelskillnad som fanns kvar mellan hjulen på fordonets båda sidor. 
 
Sedan undersökte vi hur lutningsfunktionen skulle fungera om man höjde upp den undre 
länkarmen (A-armen) till hjulets centrum. Ändringen fick ingen positiv effekt så vi 
ändrade tillbaka till det ursprungliga läget. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 6 
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Infästningen på de undre länkarmarna flyttades in närmare mitten för att minska 
eventuella vinkelfel. Ett litet avstånd lämnades i mitten eftersom vi i detta läget inte hade 
satt ut några stag som kunde hålla ihop ramen. Noll i skillnad skulle resultera i en 
kapning av ramens fasta del. (se bild 7)  
 
 
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bild 7 

 

 
I nästa skede fick avståndet ändå reduceras till noll eftersom det lilla vinkelfel som fanns 
kvar skapade en låsning  på vissa av konstruktionens ingående komponenter. 
Felet upptäcktes inte direkt eftersom de delar som påverkades inte hade testats då 
länkarmsfästena flyttades in. 
 
Därefter var det dags att lägga till ytterligare en rotationsaxel för vår konstruktion.  
Styrstagen som hittills endast existerat symboliskt på vår konstruktion skulle nu 
rörelsetestas. För att kunna göra detta insåg vi snabbt att de fästen som satt ute vid hjulen 
som i verkligheten skulle vara någon typ av kulledsfästen inte kunde ha den utformning 
vi gett dem i Catia. Vi byggde om dem till symboliska kulleder för att helt enkelt kunna 
generera lutning kring tre axlar utan komplikationer.  (Se bild 8) 
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Bild 8 

  
 

  
   

Den tredje rotationsaxeln skapade många nya problem och styrningen visade sig vara 
svår att lösa. Att fästa styrningen i ramens rörliga del hade både blivit onödigt och 
komplicerat. Därför valde vi att sätta  fästen för den skena som kuggstången och 
styrstagen skulle glida på i den fasta delen av ramkonstruktionen dvs. i den undre delen. 
Till en början fungerade inte styrningen som den skulle och flera felkällor identifierades. 
I nuläget var kuggstångens infästning lokaliserad på samma höjd som den övre 
länkarmen eftersom vi trodde att någon annan höjd skulle skapa en vertikal hävarm. 
Denna slutsats grundade sig tyvärr felaktigt på antagandet att kuggstången skulle vara 
infäst i ramens rörliga del precis som den övre länkarmen. Om kuggstången istället satt 
som vi redan bestämt på ramens fasta del kunde man istället lägga infästningen på samma 
höjdnivå som hjulets centrum och på så vis eliminera all förflyttning i höjd- och sidoväg 
vid lutning. 
 
Givetvis förekommer en liten höjd- och sidoförflyttning då hjulet kör ner i en grop eller 
upp på ett gupp. Men eftersom vi nu hade flyttat ner infästningen till hjulcentrum kunde 
vi använda oss av det befintliga system som finns på vanliga bilar där man längst ut på 
kuggstången har två ledade styrstag för att kunna göra denna lilla förflyttning. 
Enda skillnaden vi fick göra var att sätta en kulled ute vid hjulet eftersom däcket 
fortfarande rörde sig runt tre axlar. 
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Komponentval 
 
 

Drivlina 
 
Valet av drivlina till vårt fordon grundar sig till stor del på de krav vi har gällande 
miljövänlighet. Eftersom lutningsfunktionen är vårat huvudfokus går vi inte in på 
detaljnivå inom detta område. 
 
Vad vi kom fram till ganska snabbt var att för ett litet stadsfordon skulle elhybrider 
fungera utmärkt och få fordonet att framstå som ett miljövänligt alternativ. 
Vi  tittade närmare på de bilmodeller som idag finns med hybriddrift och lade framförallt 
fokus på prisbelönta Toyota Prius. Slutligen landade valet på en seriell elhybrid precis 
som i Toyota Prius där en förbränningsmotor driver en  
generator som i sin tur producerar el till de elmotorer som  
sköter framdrivningen av fordonet. Systemet har även batterier  
där överflödig el kan lagras för att sedan användas när bilen kör  
i låga hastigheter t.ex. vid trafikljus och krypkörning. Det ger en  
positiv effekt då förbränningsmotorn i dessa situationer kan vara  
avstäng och på så vis minska allt ”buller” för t.ex. fotgängare,  
cyklister m.fl. Dessutom kan förbränningsmotorn hela tiden kan    
gå på ett konstant optimerat varvtal eftersom dess enda syfte är att skapa moment åt en 
generator. Detta ger fördelar såsom mindre slitage och därmed längre livslängd. Även 
mindre effektförluster eftersom vi inte har någon förlust vid transmission. För att minska 
platsåtgång kan därför generatorn monteras på den plats växellådan skulle ha varit. 
 
Eftersom vårt projekt var att ta fram en konceptlösning för ett nytt stadsfordon försökte vi 
att implementera nya lösningar. De elmotorer som var avsedda för framdrivningen av 
fordonet hade två nackdelar. Om man monterade dem inne i ramen var man tvungen att 
ha drivande axlar ut till hjulen vilket skapade problem när de skulle anpassas till den 
lutande rörelse hjulen utför vid lutning av ramen. Om man istället monterade motorerna 
direkt ute vid hjulen skulle man undvika problemet men istället få väldigt hög ofjädrad 
vikt. 
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Vi tittade på nya koncept för framdrivning och fann två intressanta lösningar. 
 
Den första var ett hydrauliskt system där man monterade ett turbinhjul till en kort 
drivaxel ute vid hjulet. En hydraulpump monterad inne i ramen drev sedan systemet och 
på så vis eliminerade man både problemet med långa drivande axlar och hög ofjädrad 
vikt då turbinhjulen inte var speciellt tunga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bild 9 

Dock ger hydrauldrivning inte lika hög effektöverföring och det krävs fler 
energiomvandlingar än med elmotorer så ett liknande alternativ fast med elmotorer var 
fortfarande intressant. 
 
Detta fann vi hos Mitsubishi. De hade till sin en av sina sportigare bilmodeller gjort en 
elmotor som man monterade inne i fälgen. Konstruktionen sades vara lättare än vanliga 
elmotorer och hade högre verkningsgrad än det hydrauldrivna alternativet.  
Utgående effekt var mycket mer än vad vi behövde och det faktum att konceptet var nytt 
gjorde det ännu mer intressant och i slutändan föll valet på detta alternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bild 10 
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För att driva generatorn valde vi att ha en fyrtakts 250cc motor. Ett överdimensionerat 
alternativ som mer än väl klarar av att leverera det vridande moment (Nm) som vi 
behöver till generatorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
            

Bild 11  
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Materialval till ram 
 
Återigen gör det faktum att vi fokuserar på lösningen av lutningsfunktionen att vi inom 
detta område bara går in grundligt och spekulerar i vilka material man kan använda. 
 
Kolfiber är ett lätt och lite exklusivt material till bilar. Dess råa form har ett spännande 
utseende och förknippas ofta med sportbilar. 
Att tillverka delar i kolfiber ger en klar viktminskning men kan göra konstruktionen 
komplicerad eftersom delar som länkfästen måste tillverkas av tåligare material 
exempelvis metall. Ett annat problem med kolfiber är att det lätt får metaller att oxidera 
då dessa är integrerade i varandra. detta eftersom kolfiber är ett elektriskt ledande 
material.  
 
Vi tittade istället på lätta metall legeringar. Aluminium kan legeras med många olika 
metaller för att få goda egenskaper. En av de få användbara metaller som är lättare än 
aluminium är magnesium. En kombination av dessa ansåg vi vara lämplig. 
Kombinationen skulle förutom sin fördelaktiga vikt och styrka vara miljövänlig eftersom 
båda materialen är lätta att återvinna. Att magnesium är en dyr metall vägde vi aldrig in 
eftersom kostnadsaspekter i detta skede inte intressanta då det är ett konceptfordon. 
 

Styrning 
 
För att kunna omvandla moment från styrstången till sidoförflyttning på kuggstången var 
vi i vårt fall tvungna att koppla samman de då båda komponenterna med en s.k. 
Polhemsknut. Det är två sammankopplade länkar liknande dem på en kätting som gör att 
de två komponenterna kan röra sig oberoende av varandra i två rotationsriktningar men 
fortfarande överför moment. Styrstångens undre del, den som med hjälp av kugghjul 
omvandlar moment till rätlinjig rörelse på kuggstången, är fäst i ramens fasta del. Övre 
delen löper genom ett hål i ramens rörliga del upp till den plats där styre skall monteras. 
I hålet kommer någon form av glidlager få monteras då den del av styrstången som 
befinner sig ovanför ramens högsta punkt varierar då konstruktionen lutar.  
 

Kulleder 
 
För att 3-axlig rotation skall gå att genomföra krävs sfäriska leder av något slag. 
Vi har inte gått in djupare på området mer än att i våra CAD-modeller göra just sfäriska 
leder visuellt. Det finns på marknaden flera typer av sfäriska leder, även kallade 
kulleder, men eftersom vårt projekt fokuserar på lutningsfunktionen i sig görs inga val 
av befintliga komponenter.  
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Stötdämpning 
 
Eftersom att vi har en rörlig överdel har vi tittat på några olika förslag som inte tar så 
mycket plats. 

 Förslag 1 
 
I detta förslag leder en s.k. ”puchrod” in kraften från a-armen via ett vinkel stag vidare 
ner till stötdämparen som sitter monterad längs ramens botten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag 2 
 
En s.k. ”puchrod” leder in kraften in till en vinkel som sitter fast med en vinkel inne vid 
ramen och leder kraften bakåt mot en stötdämpare som sitter monterad längs-led i ramen 
för att spara plats. 
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 Förslag 3 
 
Detta koncept går ut på att kraften leds in från a-armen till en dämpare som sitter 
monterad i höjdled där vi även har satt ett stag som sitter fast i samma fäst punkt som a-
armen.  

 Förslag 4 
 
I detta förslag sitter dämparen placerad direkt på våran a-arm och sitter fast i ett fäste inne 
i ramen. 
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Förslag 5 
 
I detta förslag sitter dämparna placerade inne i ramen med en vinkel utåt. A-armarna har 
stag som går upp på sidan som ett L. Kraften överförs direkt till dämparna när a-armarna 
trycks upp. 
 

             Förslag 6 
 
I detta förslag har vi en s.k. ”pullrod” placerad under a-armen som leder vidare kraften 
som leds ner till den. Denna konstruktion sitter fast i själva navet och leder på så sätt in så 
mycket som möjligt av kraften till dämparen som sitter monterad i höjdled i ramen. 
 
Detta var våra koncept som vi tog fram efter att våran lösning på lutningsfunktionen blev 
godkänd av Caran. 
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Förslag 1 2 3 4 5 6 
Fjädringsväg 2 4 2 3 2 3 
Ofjädrad 
vikt 

4 5 4 3 1 4 

Markfrigång 5 5 5 5 5 1 
Kompakt 2 3 2 3 3 3 
Enkel 3 4 3 4 3 3 
Summa 16 21 16 18 14 14 
 
Som vi kan se av viktningen så var det förslag 2 som fick flest poäng och är därför det 
förslag vi valde att arbeta vidare med.  
Stötdämparen kommer att fungera så att det sitter en länkarm ute vid sidan på hjulblocket 
som leder upp kraften upp till ett vinklat fäste som i sin tur leder in kraften in till dämpare 
där kraften absorberas.  
Då fästpunkterna kommer att sitta på våra a-armar är det viktigt att även dessa anpassas 
till konstruktionen. 
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Stötdämpar bygge. 
 
Nu när vi hade valt ett koncept letade vi på Internet och undersökte om nått liknande hade 
gjorts innan. Vi fann att det hade det gjorts innan, inom formel 1. Detta har inspirerat oss 
mycket i val av lösning.  
 

 
            

Bild 12 
Denna bild (12) var utgångspunkten för byggandet. 
Trots att vi har fått ändra vinklar och placeringar så är det ändå formel bilarna som har 
kommit in med denna lösning. Den uppfyller våra ställda krav och det känns dumt att 
uppfinna hjulet flera gånger när det bara är att införa den befintliga konstruktionen i 
önskad miljö och modifiera den. Att det tidigare inte funnits någon liknande lösning inom 
just vårat område gör det mer intressant eftersom det förstärker intrycket av att 
konstruktionen är nyskapande när folk får bilda sig en ny uppfattning. 
 När vi hade valt denna typ av dämpning till våran fyrhjuling började arbetet. Först 
skissade vi upp iden på papper och såg där hur den skulle fungera och vad som skulle 
byggas. Därefter var det konstruktions arbete i Catia och  
arbete med att få vinklar och kraftöverföringen att fungera så som det var tänkt. Ett 
stort problem var att få rätt vinkel på stötdämparstaget som sitter fast i ramen. 
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           Bild 13 

Så som syns på bilden (13) överförs kraften via ett triangulärt block ner till dämparen där 
den absorberas. I länkarmen som leder in kraften in till dämparna sitter det kulleder i 
båda ändar för att den behöver kunna flexa när den leder över krafterna.  
Ett problem som vi fick lösa var att styrstaget tog i stötdämparfästet när fyrhjulingen 
lutades. För att lösa detta fick vi bygga om stötdämparfästet så att staget till styrningen 
kunde löpa fritt. Det blir även vinkelförändring när man kör på ett gupp och då är det 
viktigt att stången kan flexa i z-led vilket vi har gjort det möjligt för den att göra. Vi 
behöver dock inte ha några sådana leder i våra andra två fästen på blocket. Där går det 
bra med vanliga fästen för att den ska kunna följa med i rörelsen. Att få denna del av 
konstruktionen att fungera tog en hel del planerande och många olika idéer provades 
innan det fungerade önskvärt. 
Problemen som vi hade under konstruktionen var främst att få vinklarna rätt för att 
minimera antalet frihetsgrader som behövs för att konstruktionen ska fungera.  
Vårat resultat syns på bild 14. 
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                 Bild 14 
 
När vi tar upp en kraft med dämpningen så kommer hjulet att göra en cirkelformad 
rörelse som visas i bild 15 nedan. 

Bild 15 
Vi har satt vår dämpning till att ha en max vinkel på 10 grader åt båda hållen så 
dämpningen kommer att bli ganska hård men eftersom fordonet är avsett för stadstrafik 
skall dettas inte vara något problem. Till skillnad från bild 15 är våra a-armar inte 
vinklade neråt utan har vinkeln noll. Detta för att få lägre markfri gång och ett mer 
stadsliknande utseende på fordonet. 
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Batterier 
 
Eldrivna fordon har batterier av samma anledning som vanliga bilar har bränsletank. 
Elhybrider behöver inte ha batterier eftersom de drivs av en förbränningsmotor och  
generator men brukar vara utrustade med batterier för att kunna lagra överflödig el. 
Problemet med dagens elbilar och elhybrider är att batterierna väger väldigt mycket. 
Ett eldrivet fordon i vår storlek skulle med de batterier som finns på marknaden idag få 
en batterivikt på minst 100 kg. Antagandet bygger dels på information som finns för 
fyrhjulingar idag och dels på fakta från andra elbilar. (se bilder nedan) 
 
 

 
 
 
 
Norska Think är exempel på en fungerande            
elbil med en räckvidd på 180 km. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Kewet, även den tillverkad i Norge, är ett annat 
exempel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Toyota Prius världens första serietillverkade 
hybridbil. Den har blivit en symbol för ett nytt 
sätt att tänka. Prius drivs av en el- och en 
bensinmotor, var för sig eller i samverkan. 
detta resulterar i 40% lägre bensinförbrukning. 
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På grund av att vårat projekt skall vara realiserbart först inom 3-5 år och det faktum att vi 
inte har batterier som fokus för projektet har vi valt att göra vissa antagande gällande 
valet av batterier. Vi undersökte ett par företag; Saft, GAIA, Celltech och Kokam.  
De två förstnämnda arbetar mycket med litiumbatterier för bilar.  
 
Sedan kontaktade vi en lärare på högskolan i Halmstad, Göran Sidén, som är insatt i 
ämnet energiteknik. Enligt Göran var det helt klart realistiskt att göra antagandet att inom 
3-5 år skulle dagens batterier vara åtminstone hälften så stora. 
Detta antagande valde vi att göra för att på ett enkelt sätt lösa problemet med platsbrist 
och för mycket vikt.  
 
Göran trodde även att batterierna om några år skulle vara mycket mer kraftfulla. 
Tillverkarna GAIA och Saft stödde denna den tanke då dem båda på sina respektive 
hemsidor visade ny kraftfullare batterier än de som finns på dagens marknad. 
Exempel på en ny kraftfull typ av batteri är litiumpolymerbatteri som är en 
vidareutveckling av typen litiumjon. Tekniken är fortfarande väldigt dyr men det är en 
aspekt vi inte tar hänsyn till då detta är ett konceptfordon. 
 
Vi försökte även fastställa hur pass hög effekt vår konstruktion skulle kräva vid 
startacceleration. Eftersom vi inte hade någon bestämt totalvikt på fordonet använde vi 
oss istället av den tillåtna totalvikten angiven av Vägverket på 450 kg. 
Till detta lade vi en vikt på 200 kg för två personer på fordonet, som tillsammans med 
fordonets vikt blev 650 kg. För uträkningar se Bilaga 5 (Uträkningar). 
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Naven 
Först när vi började med våra nav så hade vi en lite ide om hur dom skulle se ut och vad 
vi behövde att få för festen. Med detta som grund så började vi att söka efter på nätet 
efter bilder på hur det som finns idag ser ut och vilka länkar som dom har. Den bilden 
som har bidragit mycket i vårat projekt är denna. 
 

 
             Bild 16 

 
Bild 16 visar bakre navet på ett rör rams bygge till en banracing bil. 
I denna konstruktion sitter det flexande leder längst ned och högst upp på navet vilket 
även vi ska ha på våran konstruktion. Dock kommer detta att skilja sig från vårat då vi 
inte kan ha våra fästpunkter horisontala utan behöver ha dom vertikala för att kunna luta 
konstruktionen utan att begränsas av våra leder. Detta gäller bara tankegången för det 
bakre navet, fram tillkommer även styrstag och en extra rotationsaxel som medför mer 
förändringar. 
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Eftersom vi under simuleringsfasen arbetade med volymer byggde vi upp nav för att få en 
fungerande simulationsmodell. Se bild 17. 
 
 
 
 
 

 
          Bild 17  
 
 
 
 
 
 
Återigen kan vi säga att eftersom fokus ligger på lutningsfunktionen har utformningen av 
naven endast utförts till den punkt då vi kunnat utföra simuleringar på delarna i Catia för 
att fastställa delens funktionalitet. Estetisk formgivning har vi inte tagit hänsyn till. 
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Vid första utformningen av de främre naven 
fokuserade vi för mycket på att anpassa dem till 
befintliga komponenter såsom länkarmsfästen 
med kulleder i osv. 
Efter ett tag bestämde vi oss för att bara sätta ut 
symboliska kulleder i form av urskålade hål i 
naven där kullederna från länkarmarna skulle 
fästas vid simulering i Catia. Naven gjordes även 
platta eftersom de anpassningar som gjorts i 
tidigare version för montering av hydrauldrift nu 
inte längre behövdes när vi istället valt att driva 
fordonet med elmotorer monterade i hjulen. 
Det låg dessutom inte inom projektets gränser. 
Många modifieringar vi gjort i ett tidigt skede av 
projektet fick senare rationaliseras bort av samma 
anledning. 
 
 

 
 
 
 
 
Vi fick även krympa ner naven så att de 
passade in i hjulen med motorerna runt 
sig. När motorerna kom på plats så 
kändes det som att vi behövde ha en 
centrum bult istället för fler små bultar 
detta gjorde att vi fick modifiera naven 
för att klara av detta. 
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Hjul 
 
Eftersom vi har våra motorer i hjulen så behöver vi ha stort utrymme. 
Då motorerna kommer att kräva minst 16 tums fälgar om vi inte ska minska deras effekt 
för mycket blev hjul valet en central del som vi var tvungna att vara försiktiga med. 
Fordonet är avsätt för att gå i stadstrafik så vi behöver inte ha grovmönstrade hjul utan 
kan välja att ha mera gatu-anpassade däck. 
 
Vi behövde dock ha däck som gör att vi kan luta så vi inte förstör fäljarna eller tappar 
kontakt med markytan när fordonet ska svänga. Valet föll naturligt på mc däck av stor 
dimension. Vi valde att ha 17 tums däck till fyrhjulingen för att få plats med våra motorer 
samt att ha 190mm:s bredd på däcken så vi får stor kontaktyta.  
 
Eftersom vi gör projektet mot Saab valde Malin Sanner att designa fälgarna i stil med 
deras konceptbil Aero X:s turbinfäljar. Effekten av deras turbinliknande utformning gav 
fördelen att luft kunde sugas in för att kyla våra elmotorer. 
Detta är en väldigt bra funktion för oss då vi annars inte får någon direkt kylning in till 
motorerna. För att hålla allt enkelt så har vi även valt att ha en centrum bult som håller 
kvar fäljen och inte ha flera hjulbultar som är vanligt på ATV:s. 
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Simulering 
 
För att kunna se att våran konstruktion fungerade när allt rör sig och visa på ett 
lättförståligt sätt hur all mekanik fungerar valde vi att göra en simulering av rörelsen. 
 
Den första delen som blev utsatt för granskning blev vår stötdämpning. Det blev mycket 
pill med att få alla ”joints” (låsta leder) att fungera och få dem på rätt plats.  
I de första versionerna så var det en hel del små fel som gjorde att vi inte fick en klar 
simulering. Andra småsaker som t.ex. vilken del man väljer som ”first” och ”second” när 
man simulerar i Catia V5 spelar en stor roll i frågan om hur många frihetsgrader delarna 
får.  
 
Det som gjorde våran simulering svår var just alla våra frihetsgrader som vi behöver ha 
för att kunna svänga och luta på samma gång. Vi klarade dock detta genom att ha sfäriska 
jointer vid dessa leder,  de blir då som vanliga kulleder.  
Det tog många försök att få alla joints rätt och få dem att göra rätt saker i rätt stund. 
I första simuleringsförsöket hade vi inte med några fjädrar med i stötdämpningen. När vi 
sedan satte dit våra fjädrar och flyttade om rörelserna så att en kraftdrog ihop 
stötdämparen istället för att flytta a-armen gav det ett bättre resultat då vi kunde se hur 
fjäderkraften gick i våran konstruktion. Den gick rakt ut från våran dämpare och rakt in i 
det triangulära blocket precis som det var meningen att den skulle göra.  
Ett problem upptäcktes dock under den s.k. ”kraft plottningen” där vi fick ut ett moment 
på den vänstra stötdämparen, vilket inte alls är bra. Efter lite felsökning visade det sig 
vara fel på det ena fästet vid dämparen vilket åtgärdades. 
När felet var åtgärdat fick vi fram att våra fästen får ta upp en sinusformad kraft vid 
belastning något exakt värde på kraften har vi inte tagit fram för det är i nuläget inte 
intressant. När nu dämpningen fungerar som det var tänkt även i långa simuleringar (vi 
körde dem i 10 sekunder) var det tid för styrningen att visa att även den fungerade. 
Så därför gjorde vi en ”assemblering” med styrningens komponenter, för att sedan föra 
över dem till modulen  
”simdesigner” för simulering 
 
I den första simulationsmodellen var styrstaget placerat i höjd med den övre länkarmen 
vilket inte ger den optimala styrningen. Efter att styrstagets infästning i navet flyttats ner 
till centrumnivå (även nämnt på sida 10) gjordes nya simuleringar med bättre resultat. 
Många mindre saker har vållat huvudbry eftersom kunskapen om simuleringsmodulen 
var begränsad då endast Quintus läst en kurs om modulen. trots detta lyckades alla 
problem lösas med kombination av joints samt utsläckning av frihetsgrader.  
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På bilden så syns våra triangulära block som tar upp kraften som kommer till dämparen. 
Här syns även våra joints som är de runda och platta vita bitarna på bilden. 
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Reflektion 
 
Projektet har lärt oss mycket nytt och vi har även fått använda oss av befintliga 
kunskaper. Samarbetet mellan högskolorna har flutit på bra genom, alla inblandade i 
projektet hela tiden har velat att det ska gå framåt. Det som har präglat hela projektet är 
att det har varit tidsbrist redan från början då vi ville ha ett helt klart koncept som skulle 
gå att köra. Att detta inte skulle gå att genomföra blev dock klart för oss väldigt tidigt. 
  
Tidsplanen har nästan lyckats hållas. Vissa saker har tagit mera tid än beräknat och vi har 
fått göra om väldigt många saker flera gånger. Detta för att få funktionen rätt och för att 
designern har haft vissa önskemål som vi har fått tillmötesgå. 
 
Deadlines för designen har varit mest kritiska. Detta för att konstfacks examens arbete 
går på helfart från mars och måste vara färdiga två veckor innan vår inlämning vilket 
gjorde att våran konstruktion inte kunde optimeras i de tidiga stadiet som vi hade räknat 
med. Detta för att designen inte var klar så vi inte kunde bestämma vad som fick plats. 
 
Även när kravspecifikationen uppdaterades fick vi göra ändringar. 
Vi har haft en hel del information som hela ska lämnas ut till de andra i gruppen för att 
dem ska kunna gå vidare med sina områden. Då vi har behövt låsa vissa lösningar medan 
de andra i gruppen har behövt hålla det öppet för att fortstätta så har vi ibland fått invänta 
varandra. Detta ser vi dock som en bra erfarenhet då det är så vi kommer att arbeta när vi 
kommer ut i näringslivet.  
 
Vårat huvudfokus i projektet ändrades från att konstruera en ram till att ta fram ett 
koncept som klarar av att luta i kurvorna se det har blivit mycket kring-utrustning som vi 
har varit tvungna att sätta oss in i. 
Vi har även fått bestämma vad det ska vara för motor och vilka batterier detta för att 
våran designer var tvungen att ha dessa under lag så att hon viste vilka mått hon skulle ha 
att arbeta med.  
 
Vi har arbetat under största delen av vårat projekt i Catia då det har varit ett väldigt bra 
verktyg där man lätt kan följa rörelserna och se hur alla delar passar ihop i förhållande 
med varandra. Simdesigner har varit till stor hjälp där vi har kunnat simulera rörelser, sett 
hur allt rör sig och kunnat skapa filmer i redovisningssyfte. 
 
Vi har genom projektet fått en stor lärdom av hur det är att vara med och ta fram ett 
koncept från start. Där vi har arbetat utanför skolans gränser och haft samarbete med 
andra skolor och flera företag. Detta har helt klart gett mersmak på att utveckla nya 
koncept.  
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Bilaga 1 

Examensarbete Fyrhjuling 
Protokoll; Möte 1 07-01-18 
 
Närvarande: 
Peder Bengtsson, Erik Rogbrant, Magnus Svensson, Michael Hallgren, Pär Heyden, Malin 
Sanner, Karolina Eckmar, Viktor Bergman, Quintus Jalkler och Ingela Johansson 
 
Under mötet diskuterades: 

1. Uppgiftsformulering 
2. Avgränsningar 
3. Sekretess 
4. Kontaktpersoner 
5. Kommunikation 
6. Nästa möte 

 

1. Uppgiftsformulering 
Projektets mål är att i ett samarbete med Caran, SAAB och Highland ta fram ett 
fyrhjulingskoncept anpassad till allmänna vägar. 
 
Uppgiften består av tre delar; brukar- och marknadsanalys, design samt konstruktion. 

 
Konstruktion 
Viktor Bergman och Quintus Jalkler (Högskolan i Halmstad) 
Fyrhjulingen ska konstrueras så att den är säker att framföra i stadstrafik och på landsväg. 
Undersökning av vad som behöver korrigeras på de fyrhjulingar som finns idag för att 
göra den trafikduglig kommer att göras. De delar som huvudsakligen kommer att 
behandlas är drivning, ram och styrning. Konstruktionsarbetet ska hela tiden ha säkerhet i 
åtanke men känslan av frihet att köra motorcykel ska samtidigt finnas där. Resultatet 
kommer att presenteras skriftligt i en rapport samt illustreras i en CAD-modell. 
 
Brukar- och marknadsanalys 
Karolina Eckmar och Ingela Johansson (Chalmers) 
Brukar- och marknadsanalys ska leda till en förståelse för brukaren och hur marknaden för 
denna typ av fordon ser ut eller skulle kunna se ut. Arbetet ämnar klargöra brukarens och 
marknadens krav och behov och ska ligga till grund för design och konstruktion av 
fordonet. Resultatet kommer att presenteras i rapportform med en slutgiltig 
kravspecifikation. 
 
Design 
Malin Sanner (Konstfack) 
Designen ska ge fordonet ett intryck av att vara en cityanpassad, säker och sportig 
fyrhjuling. Dagens upplevelse av en fyrhjuling som ”busig”, lortig och terränganpassad 
kommer att suddas ut. Fordonet ska utstråla att det ger den frihetskänsla man får när man 
kör MC samtidigt som den ska kännas som ett säkrare och mer robust alternativ till en 
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MC. Fyrhjulingens design ska uppmana föraren till säkrare och mer medveten körning och 
kommer till viss del att utstråla miljömedvetenhet. Fordonet ska ha renare ytor och 
därmed inge ett mer enhetligt uttryck än de atv:s som finns idag samt kunna identifieras 
som ett SAAB-fordon. Resultatet kommer att illustreras med hjälp av skisser samt en 
skalmodell. 
 

 

 

2. Avgränsningar 
Marknadsanalysen kommer att bygga delvis på internationell och i synnerhet nationell 
statistik och informationsinhämtning. Brukarundersökningarna kommer att göras i Sverige 
och eventuellt i något av grannländerna och inte med större spridning pga. av tidsfaktorn, 
intervjukvalitén samt viss ekonomisk begränsning. 
Examensarbetet kommer inte att leda fram till en fullskalig modell på grund av tidsfaktorn 
och ekonomiska begränsningar. Fokus kommer att ligga på exteriören och dess uttryck och 
design. Andra områden som exempelvis reglage och förarmiljö kommer att redovisas med 
hjälp av tvådimensionella skisser. 
Konstruktionen kommer endast att utgöras av ett teoretiskt lösningsförslag snarare än en 
färdig och fullt testad modell. Modell av lösningen kommer att byggas i lämpligt CAD-
program. 
Vidare diskuterades ekonomiska begränsningar gällande resor och modellbygge. Resor 
finansieras endast till Göteborg eller Halmstad då resor till Stockholm blir för kostsamt samt 
att västkusten känns som en naturlig samlingsplats då de deltagande företagen är lokaliserade 
där. Modellbyggets ekonomiska omfattning kommer att fastställas av Malin Sanner med 
underlag från Caran utifrån dess storlek och tillverkningsmetod. 
 

 

3. Sekretess 
Examensarbetarna skrev under dagen för Möte 1 på ett sekretessavtal gentemot Caran som 
vidarebefordrades genom Magnus Svensson. 
I övrigt enades projektdeltagarna om att vara så diskreta som möjligt och endast förse 
handledare och referensgrupper med nödvändiga detaljer och då endast så mycket som krävs 
för att beskriva problematiken eller kunna föra en givande diskussion. Särskilt försiktiga ska 
projektdeltagarna vara med att nämna de samarbetspartners (SAAB och Highland) som deltar 
i projektet. Intervjufrågor till större massor kommer att formuleras så allmänt det går utan att 
för den delen förlora innebörd och relevans. Fokusgrupper som deltar i brukarundersökningar 
kommer att få ta del av någon form av överenskommelse om sekretess. 
Vidare sades att under arbetets gång ska sekretess råda men presentation av projektet kan ske 
öppet då detta är ett krav från Konstfacks sida. 
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4. Kontaktpersoner 
 
Caran 

Peder Bengtsson 

031-761 17 03 
peder.bengtsson@caran.se 

Erik Rogbrant 

Handledare; konstruktion 
031-761 18 52 
errog@wmdata.com 

Magnus Svensson 

Handledare; konstruktion 
031-761 18 69 
magnus.svensson2@caran.com 

Pär Heyden 

Handledare; brukar- och marknadsanalys 
031-761 14 54 
pahey@wmdata.com 

Michael Hallgren 

Handledare; design och konstruktion 
031-761 13 62 
mihlg@wmdata.com 

Anders Sundin 

Ergonomifrågor 
031-761 14 73 
ansnu@wmdata.com 

Roger Jansson 

SAAB-kontakt 
0520-47 55 27 (Trollhättan) 
rojan@wmdata.com 

 
Studenter 

Malin Sanner  

Design 
0739-58 75 40 
malin.sanner@konstfack.se 
Ingela Johansson 

Brukar- och marknadsundersökning 
0707-33 04 04 
de3join@chl.chalmers.se 

Karolina Eckmar 

Brukar- och marknadsundersökning 
0702-78 08 91 
eckmar@chl.chalmers.se 

Viktor Bergman 

Konstruktion 
0704-97 53 23 
the_titan@spray.se 

Quintus Jalkler 

Konstruktion 
0702-60 99 15 
qvirre@hotmail.com 
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5. Kommunikation 
Caran ska försöka ordna med en ftp: som mötesplats för projektet. Alla involverade skulle 
kunna få tillgång till alla eller valda delar. Studenterna efterfrågade någon form av 
klotterplank vid behov av snabb och enkel kommunikation. Utöver detta har en kontaktlista 
sammanställts med telefonnummer och mailadresser. Möten kommer att ske så ofta det går 
och nu i början skall gruppen försöka träffas en gång per vecka och då i Göteborg på Caran (i 
konferensrummet ”Utsikten” om det finns möjlighet). Dagordning och protokoll kommer att 
skickas ut till de berörda samt de som vill ta del av materialet och hur arbetet fortskrider.  

 

6. Nästa möte 
Tills nästa möte ska alla i gruppen försöka bredda sina kunskaper allmänt i området 
fyrhjulingar, atv och quad. Detta för att på möte 2 börja diskutera kring grundläggande 
utformning och huvudfunktioner såsom tak eller ej, hardtop/softtop, design, regler, hjälm, 
bälte mm. Mer detaljer för detta kan finnas i dagordningen för möte 2 som bifogas detta 
protokoll. 
Mötet äger rum den 25: e januari 10:00 på Caran i Göteborg och Magnus Svensson bokar 
möteslokal. 
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Examensarbete Fyrhjuling 
Protokoll; Möte 2 07-01-25 
 
Närvarande: 
Magnus Svensson, Malin Sanner, Karolina Eckmar, Viktor Bergman, Quintus Jalkler och 
Ingela Johansson 
 
Under mötet diskuterades: 

7. Tidsplanering 
8. Grundläggande riktlinjer för utformningen av fordonet  
9. Studiebesök 
10. Nästa möte 

 

1. Tidsplanering 
a. För in alla gruppernas tidsplanering i en gemensam 
b. Finn kritisk linje 

 
För att veta vilka regler och lagar som gäller för en motorcykel registrerad fyrhjuling kommer 
Ingela och Karolina snarast ha en intervju med vägverket eller annan instans för att klargöra 
de lagkrav som finns på fordonet.  
 
Fram tills vecka 5 kommer Viktor och Quintus undersöka de funktioner och extra utrustning 
som finns på marknaden idag, samt det som SAAB innehar på sina bilar, som eventuellt kan 
implementeras på detta fordon. Resultaten kommer att sammanfattas i en lista som bifogas till 
Ingela och Karolina som behöver detta till sina intervjuer samt till Malin. 
 
Under vecka 8 börjar Viktor och Quintus sitt arbete i CAD, varför de vill ha den grova 
uppskattningen på vilka egenskaper och funktioner fordonet kunden efterfrågar. 
 
För en mer övergripande planering, se bifogad fil.   
 
2. Grundläggande riktlinjer och begränsningar för u tformningen av 
fordonet (ej färdiga lösningar endast riktlinjer!) 

a. Tak 
 
Enligt den recension Malin skickat ut av BMW C1 och 2 gör taket att är fordonet 
mycket vindkänsligt motorcykeln något svårmanövrerad, varför tak till fordonet 
bortprioriteras framför bättre sikt och frihetskänsla.  
 
b. Chassi 
 
c. Hjälm/bälte 
 
Då taket bortprioriterats måste fordon enligt vägverket ha hjälm, varför bältet 
uppfattas onödigt, samt av säkerhetsaspekten då passageraren inte längre har skydd 
i form av tak.  
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d. Brukaren/målgrupp 
 
Enligt de undersökningar som Ingela och Karolina utfört finns tre olika segment 
brukare; MC förare, de som kör ATV idag och småbils förare.  
 
Då fordonet inte erbjuder det skydd från väder och vind som enligt 
undersökningarna är viktigt för småbils förare, kommer denna målgrupp troligtvis 
inte attraheras av produkten.  
 
De som redan kör MC idag antyder att motorcykeln erbjuder bättre vägegenskaper 
och upplevelse än de fyrhjulingar som finns på marknaden idag, varför dessa 
egenskaper och funktioner bör efterliknas eller överträffas i största möjliga grad på 
fordonet.  
 
För att sammanfatta kommer produkten troligtvis attrahera en målgrupp som inte 
finns på marknaden idag. Vilken förmodligen kommer att bestå i människor som 
av olika skäl inte har A körkort eller inte kan eller vågar köra MC av andra skäl.  
 
 
 
e. Utrymmen 

 
Det som kan urskiljas ur dessa tidigare intervjuer är att brukaren medför oftast 
bagage i storleksordning av en träningsväska. 
 
f. Drivning 
 
För att på minsta tänkbara sätt begränsa utformningen på fordonet samt ge en 
miljöprofil kommer fordonet drivas via seriellhybridmotor. Drivningen ska 
konstrueras för minimering av den ofjädrade vikten.   
 
g. Kläder eller annat skydd 
 
Då fordonet inte skyddar mot väder och vind bär kläder anpassade för MC 
användas även för detta fordon.  
 
h. Säkerhetssystem 
 
För att undvika att tekniken i de lutande hjulen ska förvärra skador vid eventuell 
olycka kan olika brottanvisningar användas, vilka kopplar ur lutfunktionen vid 
olyckstillfället.  
 
Användning av airbag teknik har lagt åt sidan, då dessa kan förvärra olyckor om 
passageraren inte sitter fastspänd. Det finns eventuellt kläder med airbag funktion 
som reagerar vid olyckor, men då dessa ej rör konstruktionen av detta fordon 
behöver vidare undersökning ej utföras.  
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Att implementera alkolås i konstruktionen diskuterades även, detta kommer senare 
att tas upp med SAAB och vid brukarundersökningar.  
 
För att skydda förare från sidokrock bör en sidobalk sitta i knähöjd. Detta utrymme 
kan eventuellt utnyttjas till förvaring av batterier. Det är dock viktigt att 
konstruktionen inte försvårar på- och avstigning för användare. 
 
i. Regler 
 
Då vägverket inte kunnat besvara de olika frågor som uppkommit kommer 
Karolina och Ingela undersöka frågorna vidare hos andra instanser.  
 
Det som uppkommit hittills är att fordonet har en max vikt på 400 kg exklusive 
batterier och en max effekt på 15 kW. 
 
j. Sekretess 
 
Malin kommer inte att kunna hålla sekretess på skolan, då den kräver 
delredovisning under projektets gång. Malin kommer att ta upp frågan med Peder.  
 

3. Studiebesök, testkörning 
 
Nästa möte kommer att vara under två dagar för att kunna hinna med studiebesök på 
SAAB museet och provkörning hos ATV huset. Detta kommer Ingela och Karolina 
anordna.  
 

4. Nästa möte 
c. Tid och plats 

 
Mötet kommer att hållas 15-16 februari i Göteborg. 

 
d. Att göra till dess 
 
Malin: 
• prata med Peder om sekretess, ftp och finansiering hos projektet 
• skicka enkla inspirationsskisser till Ingelas och Karolinas första intervjuer 
 
Viktor och Quintus: 
• Undersöker konstruktionen med lutande hjul och vinkelförhållanden vid 

kurvtagning 
• Bifogar ev. maxförhållanden, samt hur hjulen kommer att påverka chassiet till 

Malin 
 

Ingela och Karolina: 
• Undersöker de olika lagkrav och regler som finns för denna sorts fordon 
• Ordnar studiebesök hos SAAB och ATV-huset 
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Magnus: 
• Undersöker huruvida entrékort ska delas ut. Utöver detta ska våra egna 

planeringar följas tills vi ses nästa gång.  

Examensarbete Fyrhjuling 
Protokoll; Möte 3 07-02-16 
 
Närvarande: 
Magnus Svensson, Mikael Hallgren, Mattias Johansson, Peder Bengtsson, Malin Sanner, 
Karolina Eckmar, Viktor Bergman, Quintus Jalkler och Ingela Johansson 
 
Under mötet diskuterades: 

11. Sammanfatta gårdagen 
12. Presentera genomfört arbete 
13. Idégenerering 
14. Övrigt 
15. Nästa möte 

 

1. Sammanfatta gårdagen  
a. SAAB 
 

Intryck från SAAB; flygplan och bilar 
Pitotrör – kanske inte främst för mätning av hastighet utan kanske för något annat då dessa ej 
fungerar vid lägre hastigheter där en vindpust isåfall kunde ge utslag på hastighetsmätaren. 
 
 

Vindbromsen på ett stridsflygplan skulle kunna 
exempelvis kunna utnyttjas som nödbroms. 
 
 
 
 
 
 
Fönster vid fötter för att kunna se marken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På studiebesöket i flygflottiljen i Säve träffade vi Hans Blomdahl, marknads- och 
kundkontaktansvarig på Aeroseum, fd stridspilot under åren 1967-78 i Karlsborg på F6. Han 
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har erfarenhet av övningar inför stridssituationer och stora kunskaper och intresse i 
flygmaskiner och deras teknik. Han berättade en hel del om en del av flygplanens funktioner, 
såsom motorer och styrvingar och vi fick även tillfälle att fråga hur han upplevde förarmiljön i 
planen och vad han skulle vilja ta med sig till en bils förarplats. Han talade då särskilt om att 
kunna projicera en bild av instrumenten i vindrutan, att människan som mest kan uppfatta fem 
informationsfönster/instrument åt gången och att han ser vissa likheter mellan SAABs bilar 
och deras flygplan; stabilitet, tekniskt avancerade och dynamiken. 
Vi fick på Aeroseum provsitta i planen och känna hur det kändes att sitta i en cockpit; trångt, 
mycket information, lika dana knappar överallt men grupperade på olika unika sätt, tvunget 
att vara två piloter i vissa av planen pga för många knappar och funktioner. 
 
Funktioner mm 

- Greppen på insida dörr kan användas någonstans på atv:n, ex för passagerare. 
- Föraren vill hålla koll på passageraren och veta om att han/hon är med och att 

han/hon följer med när föraren lutar sig i kurvor. Kan detta lösas genom utformning 
på något sätt? 

- Skall atv:n överhuvudtaget uppmuntra till skjuts? Skall det vara besvärligt på något 
sätt? Skall atv:n indikera eller uppmana föraren att köra mer försiktigt? 

- Atv:n skall kunna tåla en tyngdpunktsförskjutning då man skjutsar. 
- Inbyggd hastighetsbegränsning då passagerarsätet är aktiverat? 
- Man skall kunna reglera sätet utan att behöva kliva av fordonet (jämförelse elstolar).  
- Knappar och reglage som går 

att trycka in skall ha ett grönt 
ljus in bakom sig, rattar en 
ruggad yta och plus/minus-
knappar en konkav och en 
konvex sida. (se bilder) 

- Styret kan vara en utvecklad 
SAAB-ratt med de bekväma greppen 

- Personliga inställningar för passagerare; fläkt, värme 
- Sätet skall vara format så att det känns som om man sitter i det snarare än på det. 
- Sätet skall kunna gå att skjuta fram och tillbaka för att kunna ge föraren en möjlighet 

att byta körställning mellan upprätt och framåtlutad. 
- SAAB-nyckeln sitter i mittkonsolen – kännetecken 

 
 

b. ATVhuset 
 

Vi fick på atv-huset provköra tre typer av atv:er: 
- SMC JOW-250 (automat) 

(L)2140mm, (B)1117mm, (H)1163mm, 232 kg  
- E-ton Vector 250 St (automat) 

(L)1815mm, (B)1065mm, (H)1079, 199 kg 
- SMC CBW-250 Xroads (manuell) 

(L)1610mm, (B)1035mm, (H)1010mm, 174 kg 
 
Den största var stabil på vägen och i svängar och gick bra att skjutsa på. Däremot var den 
känslig för sidovindar då den var ett stort vindfång. Den känns som ett terrängfordon eftersom 
man sitter så högt och för att det är automatväxel. Den ser inte ut att höra hemma på vägarna 
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eftersom den har de däck den har och dess bruksaktiga design. Den stora kändes stabil, säker 
och cool att sitta på men den påminner tyvärr om något tillverkat av Fiskars. 
 
Den lilla automatväxlade atv:n kändes vinglig och ostabil pga dess höga tyngdpunkt och stela 
bakaxel men roligare än den stora att köra då den kändes kvickare och accelererade bättre. 
Den var dock svår att skjutsa på då det inte fanns tillräckligt med utrymme för fötterna.  
Den manuellt växlade upplevdes som roligare att köra med mer aktiv körning och högre 
effekt och mer kontroll. Den såg dock mest ”busig” ut i designen av alla de tre med väldigt 
hög markfrigång och kaxiga skärmar.  
 
Sammantaget för alla modellerna kan sägas att de alla har ett väldigt likvärdigt uttryck i dess 
utformning och design. Sätena kändes inte ergonomiska och man halkade runt på dem och 
kände sig inte riktigt stabil och fast på dem. Reaktionen från andra var antingen att hålla för 
öronen och titta med en fientlig blick (så att man kände sig som en galen och vårdslös 
ungdom) eller också stannade intresserade till för att titta och peka och förundras över detta 
nya fordon. En låg tyngdpunkt kändes mer kontrollerad. Effekten kändes mer påtaglig på den 
med växlar. Dessutom syntes och hördes blinkers dåligt. Handtagen avsedda för passagerare 
satt väldigt långt bak och det var obekvämt och konstlat att hålla i sig i dem. Styrena var 
väldigt plottriga med mycket sladdar, blottade (delar av) komponenter och orolig design. 
Gasreglaget var svårt att nå vid fullt utslag för en liten person. Tuta och blinkers satt väldigt 
nära varandra vilket var besvärligt. Vindskydd för händerna vore önskvärt men kan riskera att 
ta bor en del av känslan av frihet. 
 

1. Presentera genomfört arbete 
a. Viktor och Quintus (30 min) 

- Förslag till konstruktionslösningar 
 
 
Ramen kommer att vara av 
rektangulärt tvärsnitt och löpa i 
formen i figuren i mitten av 
fordonet sett framifrån. Detta utgör 
en smidigare och enklare 
konstruktion med färre svetsfogar 
och större frihet i utformningen. 
Ramen kan dessutom tjäna som 
skydd vid hasning. 
Vi diskuterade fjädring och 
lutningsmekanism men beslutade 
att skjuta upp beslutet till 
eftermiddagen efter konsultation 
från handledare. Killarna skulle 
kolla upp mer i detalj hur hög 
ramen skall bli då den verkar 
väldigt hög om den skall vara 800 
mm och man skall sitta lägre än 
vad man gör på befintliga atv:er. 
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Alla hybridmotorkomponenter kommer att vara placerade längs ramen på ett sådant sätt att 
viktfördelningen blir så bra som möjligt med en låg tyngdpunkt. Fordonet skall bli något lägre 
än en vanlig personbil. Detta för att det inte skall kännas som ett terrängfordon och för att få 
stabilitet. Det blir dock inte så pass lågt att det är svårt att se för andra trafikanter. 
 
Viktor och Quintus beskrev hur de hade tänkt lösa fjädringen och lutningsmekanismen med 
hjälp av dubbelverkande pneumatiska cylindrar både fram och bak som styrs av en styrbox. 
På hjulaxlarna sitter i var ända en spindel för att hjulet skall kunna vridas i alla riktningar och 
begränsas av en skiva. Anpassningar av hjulkomponenter kommer att göras för att få en så tajt 
och stadig konstruktion som möjligt. Kraften från en elmotor per hjulpar kommer via 
differentialväxel driva hjulen. Denna växel kunde kanske även fungera som en 
differentialspärr/-broms för säkrare körning vid halt väglag. 
 
Gruppen funderade vidare på om lutningen kunde vara för komplicerad och svår att förstå och 
därmed skulle vara farlig för användaren på något sätt. Dock kan det diskuteras om det inte 
ändå är helt naturligt att luta sig in i kurvan vilket då skulle göra att en lutfunktion i sig skulle 
göra att körningen känns mer kontrollerad och säker. Detta bör hur som helst tas i beaktande 
både vid design och konstruktion för att föraren skall känna sig säker. 
 

b. Ingela och Karolina (30 min)   
- Resultat av brukarstudier 
- Regler från VV angående EU direktiv 
- Kort om statistik 

Se PPT på caran ftp:/. 
 

c. Malin  
- konkurrentstudie på Mc-mässan 

 
Trots att mässan heter ”På två hjul” fanns det mest fyrhjulingar att se och många skyltade 
med att de var vägregistrerade. Det fanns en del märkliga fordon att se och de flesta spann 
vidare på terrängtemat trots att de hävdar att de skall köras på väg. Rent funktionsmässigt 
är de måhända mer lämpliga för vägar än andra atv:er på marknaden men knappast 
anpassade. Malin frågade om ”Revolver”-konceptet men det verkade inte som om det 
skulle utvecklas längre än vad det redan gjort vilken ju är till viss fördel för oss. 

 
  

2. Idégenerering 
a. Ram 
 
En grundidé för ramen har framkommit, men då föraren skall integreras mer i 
konstruktionen än i de fyrhjulingar som finns idag kommer Malin titta på hur hon 
vill att föraren ska sitta på fordonet och vidarebefordra det till Viktor och Quintus 
som formar om ramen vartefter informationen kommer.  
 
b. Lutning 
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Efter diskussion med Mikael kom vi fram till att en 30 gradig lutning borde räcka i 
det här fallet, då större lutning troligtvis inte tillför lika mycket som det kräver av 
konstruktionen. Denna begränsning kan lösas rent mekaniskt.  
 
För att begränsa lutningsmöjligheterna vid lägre hastigheter krävs ett aktivt chassi. 
 
Vid användning av MC som lägges ned i kurvor måste föraren först vrida styret åt 
fel håll för att få ner fordonet. Tidigare har diskuterats huruvida man kan låsa 
lutningen åt rätt håll då styret svänger något för att undvika att centripetalkraften 
tvingar ut fordonet i fel riktning. Om föraren då måste svänga styret åt motsatt håll 
än kurvan för att lägga ned fordonet kommer låsningen leda till att fordonet endast 
kan svänga åt fel håll. Viktor och Quintus kommer undersöka vidare hur lutningen 
kan lösas utan låsning eller huruvida man kan underlätta nedläggning av fordonet 
utan att svänga styret åt motsatt riktning.  
 
För att undersöka hur stor svängradie fordonet ska ha kommer en snäv gata 
uppmätas och sättas som gräns att fordonet ska klara utföra en U-sväng, detta för 
att påvisa fördelen med detta fordon framför andra.  
 
c. Säkerhetsaspekt och vänligare trafikklimat via fordon 
 
Att ha någon form av störtbågar kunde bidra enormt till säkerheten. Malin ska titta 
på KTM´s formspråk för att undersöka hur detta på ett snyggt och enhetligt sätt 
kan integreras med de övriga formerna.  
 
En tanke som grundas i Besöket på Aeroseum och helikoptrarnas fönster ner i 
golvet mot marken var att synliggöra marken och därmed visa föraren hur väglaget 
ser ut, samt åskådliggöra hur fort föraren åker.  
 
d. Konstruktion, placering av ingående komponenter. 
 
Då det idag finns för stora avstånd på en fyrhjuling kan man inte använda motorn 
som bärande del i konstruktionen.  
 
Hydraulmotorer finns i någon Yamaha 450cc, dessa är väldigt lätta, effektiva och 
små. Liknande motorer skulle kunna ge mycket kraft och effekt till vår 
konstruktion utan att belasta särskilt viktmässigt. Viktor och Quintus kommer att 
undersöka vidare om dessa kan appliceras på vårt fordon. 
 
e. Brukarönskemål 
 
Då många brukare funderar över om de glömt något under sin färd fram kom en 
idé där ett transparant fack kunde finnas på fordonet. Då fordonet låses skickas en 
ström som bidrar till att materialet frostas och omöjliggör insyn i facket från 
otillbörliga personer.  
 
Många brukare av MC måste ha sin hjälm med sig eller hänga den på styret på sitt 
fordon, där den riskerar bli blöt i regn eller stulen. Detta kommer lösas genom att 
erbjuda möjligheten att låsa fast hjälmen på fyhjulingen. Möjligtvis via någon 
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form av ”rullgardin” som kan dras över både säte och hjälm för att även skydda 
mot regn. En annan idé var möjligheten att vända på sadeln för att skydda den från 
regn.  
 
Då fordonet troligtvis kommer användas vid pendling kan ett fack erbjudas som 
kyler matlådan under färden.  
 
Vid sommartid är värmen ett problem för förare som måste bära skyddskläder, för 
att underlätta något kan en fläkt köra igång vid stopp i korsning för att svalka 
något, denna skulle även kunna värma under vintertid. 
 
På långa resor brukar MC-förare använda sig av s.k. ”camelback” Detta skulle 
även kunna användas här, vilken möjligtvis kunde integreras med någon form av 
alkolås. 
 
För att underlätta att man hittar sitt fordon och för att omge föraren med säkerhet 
på parkering kan någon forma av belysning på fordonet och omgivningen 
erbjudas.  
Ev. även en kompass sm riktar sig mot fordonet med en avståndsmätare kan 
underlätta på riktigt stora parkeringar.  
 
Ett tillbehör till fryhjulingen skulle kunna vara en quad telefon som kunde fungera 
som nyckel till fordonet. Fyrhjulingen känner av mobilen och kan enbart starta om 
mobilen (nyckeln är med). Telefonen skulle även kunna ha laddningsstation på 
fyrhjulingen samt kunna fjärrstarta fyrhjulingen via sms eller telefonsamtal, vilket 
kan torka sadeln vid regn eller värma upp fordonet under kalla förhållanden. För 
att personifiera fyrhjulingen kunde bakgrundsbilden på mobilen möjligtvis 
projiceras någonstans på fyrhjulingen. Telefonen skulle även kunna ha almanacka 
vilken visas för föraren på display eller läsas upp under färden. På detta sätt 
behöver inte brukaren fundera över om han/hon glömt något som ligger på 
agendan för dagen och kan därmed fokusera mer på trafiken omkring sig.  
 

3. Nästa möte 
a. Datum, tid & plats 
 
Nästa möte kommer att hållas via telefon- eller videokonferens någon gång under 
vecka 10 strax efter Malins start.   
 
b. Vad göra till dess? 

 
Malin: 

- kommer att undersöka hur SAAB:s tidiga bilar såg ut invändigt och vilka 
reglage som fanns, för att undersöka utifall något ramlat bort med tiden som 
kan användas i vårt fordon. 

 
- tittar på hur hon vill att föraren ska sitta på fordonet och bifodra det till Viktor 

och Quintus som formar om ramen vartefter informationen kommer.  
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Viktor och Quintus: 
- ska rita en enkel konstruktion i Cad för att undersöka vilka fasta punkter som 

finns på konstruktionen i vilka krängningshämmaren kan fästas i. Nästa 
möte kommer fastställa om lutningen går att lösa på ett enkelt sätt eller ej.  

 
- kommer undersöka vidare hur lutningen kan lösas utan låsning eller huruvida 

man kan underlätta nedläggning av fordonet utan att svänga styret åt motsatt 
riktning 

 
Ingela och Karolina 
 

- kommer att analysera klart deras resultat från intervjuer och fokusgrupper för 
att färdigställa en upplevelsespecifikation till Malin som kommer att 
beskriva vad användaren använder fordonet till och hur det ska upplevas och 
vilka behov som tillfredsställs. 

- En tidig kravspecifikation kommer även att färdigställas.  
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Examensarbete Fyrhjuling 
Protokoll; Möte 4 07-03-27 
 
Närvarande: 
Viktor Bergman, Karolina Eckmar, Mikael Hallgren, Quintus Jalkler, Ingela Johansson och 
Malin Sanner 
 

10:00-12:00 (Konferensrum 2, plan 3) 

1. Malin presenterar koncept och idéer 
Malin började med att berätta om resultatet av intervjun med Patric Riece, marknadschef på 
Saab. Enligt Riece är målgruppen som köper en Saab skild från den som äger en och det är ju 
de som köper en ny Saab man vill åt. Här följer några karakteristika för målgruppen: 

- 35 % tjänstebilar 
- Mest högutbildade, jämfört med andra bilars målgrupper 
- Kosmopoliter 
- Vill vara trendsättare 
- Äger ej en Saab för att visa status, snarare ett understatement 
- Ålder; 35-, medelålder 45 år 
- Gillar att köra bil, aktiv körning 
- Funktionell; familj, business, sport, fritid 

De värden som ligger till grund för Saabs riktning på marknaden kommer från tre influenser; 
innovativ, skandinavisk design och flygarvet. Dessa leder i förlängningen via ”independent 
thinking” till deras fras ”move your mind”. 
Vid jämförelse mellan ”The premium Five” (BMW, Mercedes, Audi, Volvo och Saab) i en 
graf med x-axeln som går från konservativ till progressiv och y-axeln som inkomst kan man 
se att Saab ligger längst ut på den progressiva skalan och väldigt högt upp mot en hög 
inkomst. 
 
Malin visade sedan upp ett antal skisser på grundformer som en första glimt av hur 
konceptförslagen skulle kunna se ut. En diskussion kring dessa följde sedan. 
 
Micke: Om det är ett cityfordon är det viktigt att den känns smidig. Sportig och vänlig kan 
skära sig, men behöver inte göra det heller. Tänk på det i alla fall. 
Malin hade också tittat på olika körställningar för att se vilken som skulle passa bäst för detta 
koncept och vinnaren blev en upprätt aktiv körställning, likt den hos enduro, cross, ATV. 
Vidare presenterade Malin ”grundformer” som kommer att ligga till grund för 3-4 delkoncept. 
De var uppdelade i två kategorier, konvex och konkav, som i stort visar två vägar att gå i 
utformningen. Den konvexa och konkava linjen visades sedan i sidovy i ett antal alternativ per 
kategori. 
Micke: konvex med nedsänkning framför sätet känns bra. 
 

2. Viktor och Quintus presenterar det gångna arbete t 
Viktor och Quintus presenterade i en PowerPoint hur långt de kommit i projektet. Bl.a visade 
de den tänkta lutningsmekanismen och låsningsfunktion. 
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Fordonet kommer att behöva ungefär 100 kg batterier om vi skall använda de teknologier som 
finns och fungerar idag. Om batterierna skall få plats kan de placeras bak på fordonet och 
motorn fram. Ett alternativ vore att föreslå att vi kommer att använda teknologier som kan 
tänkas vara färdigutvecklade inom 5 år. Då kommer ett hypotetiskt antagande angående 
drivningen och dess dimensioner att göras. Ett exempel är LiJon-batterier som väntas ta 
betydligt mindre plats framöver. Gruppen tyckte att det är mest relevant att försöka titta på 
framtida teknologier för att ytterliga förstärka att det är ett framtidsfordon vi utvecklar. 
För att få mer frihet har vi valt att använda en hydraulpump som drivs av en bensin- och en 
elmotor. Viktor och Quintus pratar om en motorstorlek på 250cc. Strypningen på 15 kW 
diskuterades om den är rimlig för detta koncept, men med tanke på att de konkurrenter vi 
undersökt inte har någon sådan begränsning kan vi också koncentrera oss på att utveckla ett 
fordon med hög prestanda och därmed något som många skulle vilja ha. Vi vet ju heller inte 
om lagarna kommer att se likadana ut nu när Qlean presenteras. 
Viktor och Quintus presenterade vidare en idé att ha fotpinnar på den rörliga delen av ramen 
som kan användas vid högre hastigheter och vid en mer sportig och framåtlutad körställning. 
Vid lägre hastighet eller när man så önskar en mer aktiv och upprätt körställning skulle man 
kunna använda de fotplattor som planeras fästas på den fasta delen av ramen. Dessa kan även 
användas då man eventuellt vill trycka ifrån för att få upp fordonet från lutande position. Det 
skall dock beaktas att det kan finnas en viss klämrisk mellan rörlig del och fotplattor vid 
lutning. 

- Kan ramens bredd minskas? Hur smalt? 
- För att få en mindre differens i lutning mellan ytter- och innerhjul kan möjlighen T-

staget vridas 90˚. 
- Undersök hur 2-3˚ differens påverkar kurvtagningen? Förbättrar den rentav? 
- Skicka ut en bild och beskrivande text på hur styrningen fungerar. 
- Titta på om och hur styret kan vara justerbart för användaren. 

Vidare konstaterades att material ej kommer att beaktas i någon större utsträckning utan 
endast diskuteras. 
 

3. Karolina och Ingela går igenom situationsanalys samt riktlinjer 
gällande lagar och regler. 

Karolina och Ingela presenterade hur långt de kommit i situationsanalysen och beskrev kort 
dess ingående delar. Slutsatserna kan för gruppen vara användbara i design och 
marknadsföring i slutskedet av projektet. 
Malin kommer ej i större utsträckning ta hänsyn till lagar och regler som avser detaljer på 
fordonet. Karolina och Ingela kommer att plocka ut det som är relevant ur deras dokument om 
EU-direktiv. Det som ej plockas ut till Malin är sådant som isåfall skulle användas i en 
tillverkningsfas. 

13:00-18:00 (Rum 2, plan 4) 

4. Karolina och Ingela presenterar olika metoder fö r 
konceptutvärdering ���� gruppen beslutar om vilka som skall 
användas. 
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Det diskuterades hur koncepten skall utvärderas. Gruppen kom överens om en enklare metod 
som innefattar dels en viktning och diskussion från gruppens och dels en från brukare. Ingela 
och Karolina kommer att göra en mer detaljerad Pugh-matris som kan användas i ett senare 
skede men då väldigt förenklat då tiden är knapp och modellen redan behöver börja 
modelleras. 
 

5. Tidsplan framöver, detaljerad 
 
Det var svårt att få detaljnoggrannhet i tidsplanen varför ett övergripande blockschema 
gjordes. 
 

v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 
Optimera detaljer (Q+V) --- 

Modell + skiss (M) 
 

Koncept 
Utvärdering (K+I) ----------- 

-----------> 
Slutgiltigt koncept 

-----------> 

 
Presentation 

 

6. Uppgifter till nästa möte 
 
Viktor och Quintus 

- Box-modell av ingående komponenter i olika vyer som Malin kan använda som 
referensobjekt för vidare skissning, den ska skickas till Malin omgående.  

- Hitta källa för Litiumbatteriers utveckling och prestanda (inom 5 års framtid) 
 
Malin: 

- Skissa på konceptförslag, mer i detalj, 2-3 st av varje kategori och i flera vyer 
- Bestäm däckdimensioner 
 

Karolina och Ingela 
- Brukarviktning av de 20 utvalda kraven och önskemålen. 
- Plocka ut valda delar ur EU-direktiv för fordonet 
- Leverera information till Malin angående hur människor lever, sociala trender, 

demografi, ägandeskap och familjesituation. Hur många har MC-kort, åldrar? 

7.  Övrigt 
Namnet på fordonet samt fordonsklassen diskuterades och bestämdes preliminärt till: 
 Klass  CQV (City Quad Vehicle) 
 Namn/modell  Qlean 
Klassen kom ur en diskussion om att fordonet inte skall jämföras för mycket med det som 
finns idag (ATV, MC, Moped; Quad) och vi ville ha en ny egen klass. Som skulle 
kommunicera arvet från en Quad men i ett nytt användningsområde. City var något som 
kändes internationellt gångbart samt modernt. Därför blev det CQV. 
Namnet kom ur en önskan av att ge betraktaren en funderare och därför ville vi ha ett lite 
finurligt namn, något av en ordvits. Vi pratade om X som i AeroX men också Q från Quad. 
Bokstäver i slutet av alfabetet används ofta till koncept eller sportbilar. Vi ville också att 
namnet skulle spegla ett av våra starkaste grundvärden: skandinavisk. Design. Qlean beskriver 
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fordonet som något som är clean, alltså skandinavisk renhet och stilfullhet eller miljövänligt, 
lean dvs. det går att luta samt att det är ett koncept och har arv från Quad genom Q. 
Vidare sattes tre grundvärden som skall representeras genom fordonet. De kan justeras längre 
fram om gruppen finner ett bättre beskrivande ord för någon del. Orden kommer från Saabs 
egna grundvärden men har modifierats för att passa konceptet. De är som följer: 

- Aktiv 
- Progressiv 
- Skandinavisk 

 

8. Nästa möte  
Tisdagen den 3:e April kl. 10:00- 17:00 
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Examensarbete Fyrhjuling 

möte 5 07-04-03 
Närvarande: Malin Sanner, Viktor Bergman, Quintus Jalkler, Ingela Johansson, Karolina 
Eckmar, Magnus Svensson, Peder Bengtsson, Matias Cindric, Michael Hallgren 

Dagordning  
1. Kort presentation av projektet 

2. Mattias Cindric; chefsdesigner för varumärkessammankoppling SAAB 

3. Malin presenterar skisser och diskuterar inriktning 

4. Ingela och Karolina 

a. presenterar brukarviktning av utvalda krav och önskemål 

b. Sociala trender, ekonomisk situation, utbildning etc. i fyra utvalda länder i EU 

5. Viktor och Quintus presenterar boxmodell och diskuterar batterier 

6. Övrigt 

7. Nästa möte 

a. Datum & tid 

b. Vad göra till dess?  

 

2. Kort presentation av projektet 

3. Mattias Cindric; chefsdesigner för 
varumärkessammankoppling SAAB 

 
Saabs svenska designkontor har en vision och arbetar mot...: 

• Individualist 

• Premiumprodukt 

• Modern person och produkt 

• Öppensinnad person.  

 
...med följande fyra kriterier: 
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Modern/ progressiv Skandinavisk Flygarv Integritet 
Representera 
moderndesign 

Framkant i design 

Innovativa 

Strävar framåt 

Tillfredsställa 
framåtsträvande 
målgrupp 

Form och funktion i 
symbios, med uttryck 

Kvalitet i enkelhet 

Enkelhet – rensa bort 
onödiga detaljer 

Minimalism 

Renhet 

Vad är essensen 

Ärliga material 

Intellektuell design 

Natur 

Kvalitet 

High Tech – känsla, 
material och form 

Former som påminner 

Innovativ 

Funktion 

Synlig teknologi- ska ej 
täckas över 

Användarvänligt 

Förstärka varumärket – ta 
vara på essentiella 
detaljer 

Saab måste segmentera 
sig och sticka ut, då Saab 
ej överlever i midstream 

Sportbilar (förr) � 
rallyanknytning 

Målgruppen är tydlig 

 
Kvaliteten ligger i rena, släta ytor; att hitta detaljer som är moderna och unika och som går 
igen i Saabs modellserie; appellera kunder som vet vart världen är på väg och är trendsättare; 
utveckla form – inte bara ta med det ”gamla”. 
 
Rallyanknytningen kommer förmodligen komma mer i Saabs design, inte för att man skall 
köra rally men för att man kan köra i mer extrema förhållanden. Se U-Tube ”Saab 
performance”. 
 
Saab AeroX: 
Har tagit tillvara på karaktäristiska kurvor i bakändan som följer ut på sidan.  
Fronten är viktig för igenkänning med lyktor och luftintag.  
Har bra sikt, då inga A-stolpar begränsar synfältet.  
Estetik, Ljust möter mörkt, mjuka former skärps upp med delningslinjer.  
 
 
Designelement: 
Tre luftintagen i fronten – ger ett ansikte (fram) 
Ren och enkel, V-formad gör att den rör sig fast den står still, Unik c-stolpe (sidan) 
Genomgående partier, långa smala lyktor (bak) 
 
Vad gör en Saab till en Saab? 
 

� Flygplansarvet – kan vara extrema och tydliga i sitt ursprung 

� Skandinaviskt design – ärliga materialval (tydligt visa vilket material som används) 

Kombinationen av de två ovanstående punkterna är det som är unikt och utstrålar Saab. 
 
Saabs målgrupp: 
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BMW  Mercedes Saab 
Statusmedvetna 

Dynamiskt med vill visa sin 
status 

 

Konservativ lyx 

Respekterade 

Väletablerade 

Advokat 

Tänker mer på sig själv 

Väljer inte det mest 
uppenbara valet 

Undviker statussymboler 

 
Känslan/Upplevelsen av en Saab 

− Dynamic driving 

− Emotional funktionality (svårdefinierad och därför inte med längre) 

1-3 st WOW!!! Ger den emotionella upplevelse som Saab eftersträvar 
 
Miljöuttryck som Saab är intresserade av: 

− framhäva att det är positivt med miljötänkande 

− aerodynamiken 

− material (skandianviska) 

− minska motorn och behålla effekten med effektiva, miljövänliga drivmedel 

 
 
Viktigt/intressant för Mattias Cindric att få veta: 

− Hur ser trafiksituationen ut i storstäder idag/framtiden? 

− Konceptet kan vara en instegsprodukt för Saab där man presenterar en lösning på 
snabbare kommunikation 

− Komplementprodukt till bilar? 

− Vilka mer fördelar finns än att den är liten i sig? 

− Hur kan framtida koncept se ut? 

− Hur ser användningen ut mer i detalj; volym packning, körsträckor, antal personer/bil, 
vart åker man? 

− Hur ser målgruppen ut och vad vill de ha med sig? 

 
Kommentarer och egna reflektioner från Mattias Cindric gällande konceptet: 

− Vad tar ATV med sig till Saab? Vad tar Saab med sig till ATV? 

− Cabriolet; uppfällbart tak om det regnar - önskvärt 

− Mer harmonisk form 

− Hålla kläder rena – anpassa till målgrupp och dess resemönster 

− Funktionen är viktig! Vad skall den användas till? 

− Gå långt ifrån det som redan finns – tänk på BMW C1 
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− Gillade de skisser med rena ytor bäst, då de skilde sig mer från det som finns, det som 
han uppskattade var; rena ytor, genomgående lykta, skydd från stänk  

− Kan man ha fler passagerare än bara en? 

− Att fordonet är tyst kan ge en positiv uppfattning från omgivningen. 

 
 

4. Malin presenterar skisser och diskuterar inriktn ing 
Malin presenterade två vägar att gå på den konvexa varianten, skal och kärna, och några 
alternativ på den konkava varianten. Micke och gruppen kände mest för skal varianten med 
godbitar från kärnvarianten och då i konvex form.  
Vidare diskuterades hur karossen skulle kunna lutas och kom fram till att delar av karossen 
kommer att röra sig i förhållande till varandra vid lutning. Att beakta är klämrisk, passagerare, 
bagage och fotstödsplacering.  
Malin ansåg att 17” fälgar var för stora i förhållande till fordonet. Enligt däcktillverkare 
byggde däcken ut 9 cm utanför fälgen, vilket såg väl stort ut. Micke återkommer till Malin 
med dimensioner från hans motorcykel då han ansåg att 9 cm däck utanför inte verkar rimligt.  
Ramen beslutades att skäras av i kanterna för att förenkla utformning i fram och bakpartiet. 
Även mittpartiet ska höjas en aning för att erhålla en midja på fordonet, det resulterar i en 
markfrigång på 15 cm vid de lägsta partierna. De orangefärgade linjerna visar ändringarna i 
bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13:00 -17:00  
 

5. Ingela och Karolina  

a. presenterar brukarviktning av utvalda krav och ö nskemål 
Under veckan som gått har Ingela och Karolina utfört en enkätundersökning för att låta 
brukare vikta de utvalda krav och önskemål som gruppen ansåg viktigast för projektet.  
Resultat av enkät undersökning 
Bilförare prioriterade: 

+ Fordonets praktiskhet och funktionalitet ska påminna om den hos en bil 
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+ Fordonet ska kunna transportera två personer och bibehålla stabilitet och 
körupplevelse 

+ Föraren ska känna att han/hon är synlig 

Lägst rankining: 
- Kommunicera varumärke 

- Synliggöra funktioner; ny teknik och fräcka features 

- Fordonet ska uttrycka rätt hastighet 

 
Motorcyklister prioriterade: 
+ Han/hon har god sikt 

+ Det ska vara roligt att köra 

+ Föraren ska känna att han/hon är synlig 

Lägst rankning: 
- Synliggöra funktioner; ny teknik och fräcka features 

- Fordonet ska upplevas miljövänligt via design 

- Fordonet ska inte upplevas lika busigt som ATV/MC, (Frågan formulerades: ” Hur 
viktigt är det för Dig att upplevas som en god förare från övriga trafikanter?”) 

 
Slutsatser 
För bilförare ligger funktion och säkerhet framför image och körupplevelse. För 
motorcyklister ligger fokus hos körupplevesen med mindre vikt på miljövänlighet och andras 
åsikter om dem. Idealet vore att ta fasta på alla positiva krav och eliminera de negativa, men 
då detta är ett koncept och ämnar värna om varumärket och syftar marknadsföra både Caran 
och Saab bör även dessa aspekter beaktas. Dessutom ska tilläggas att ett begränsat antal 
personer (15 st, vilket enligt Marianne Carlsson, universitetslektor i brukarcentrerad 
produktdesign, är tillräckligt) har svarat på frågorna varför det kan vara färgat trots att man 
ser tendenser i deras svar.  
 

b. Sociala trender, ekonomisk situation, utbildning  etc. i fyra 
utvalda länder i EU 

Personbilsförsäljningen inom EU var år 2000 överlägset störst I Tyskland, Italien och 
Storbritannien och kan förväntas vara det fortfarande. Med avseende på det skandinaviska 
fokuset samt att Sverige förväntas ha en växande motorcykel marknad har dessa tre länder 
och Sverige valts för undersökning.  
 
 
Trender som observerats: 

• Skotrar är en växande trend i Europa, både Honda och Piaggio har hakat på den 
med sina pendlingsfordon och skotrar som båda har gjort stora försäljningssiffror i 
Europa.  

• Miljömedvetenheten har ökat både i samhället och på produktnivå. 2006 infördes 
hårdare miljökrav på motorcyklar i Europa och dessa mötte Piaggio redan många 
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år i förväg då de satte in en elektronisk injektor i sin 250 cc Vespa som resulterade 
till ökad försäljning. Även Toyota Prius har slagit igenom stort i Europa och även i 
USA där den har blivit en bil som kändisar använder sig av.  

•  Medelåldern för ägare av motorcyklar har i Sverige ökat stabilt de senaste 10 åren 
och ligger i nuläget på 49 år. Gruppen motorcykelägare i åldern 20-34 år har på 
motsvarande sätt sjunkit under samma tidsperiod  

• Antalet nytagna motorcykelkörkort/år minskar sedan 2004. Tillsammans med det 
minskande ägande av motorcyklas hos yngre kan leda till slutsatsen att de yngre 
målgrupperna inte längre åker motorcykel i samma grad som tidigare.  

• Antalet olyckor per år för motorcyklar i Sverige har sjunkit dramatiskt sedan 
början på 80-talet och ligger idag på en nivå jämförbar med bilar, som för övrigt 
varit mer eller mindre stabil sedan samma tidpunkt, på 5‰ (Moped- och 
motorcykelbranschens riksförbund, 2007). Fram till åttiotalet erhölls 
motorcykelkörkort samtidigt som bilkörkort, vilket kan vara en av anledningarna 
till den minskande volymen olyckor efter att körkortet blev tvunget att tas separat, 
en annan anledning till minskningen kan vara att trafiken blivit mer van vid 
motorcyklar.  

• Det har även uppmärksammats att invånare i de fyra utvalda länderna väntar allt 
längre på att börja studera och gifta sig. De som studerar tenderar också att studera 
längre, varför de som börjar arbetslivet inte har familj, och heller inte ställer 
samma krav på sitt pendlingsfordon som en med familj skulle göra. Det kan tolkas 
som en individualisering där många prioriterar sin egen utveckling framför 
traditioner och krav från omvärlden.   

 

6. Viktor och Quintus presenterar boxmodell och dis kuterar 
batterier 

Viktor och Quintus presenterade det föregående arbetet för Magnus (se föregående protokoll). 
Det som kan tilläggas är att Magnus ansåg att lutningsspärren kan göras inuti ramen utan att 
materialets hållfasthet påverkas i större grad. Magnus föreslog också att de skulle titta på olika 
ramprofiler som kanske kunde erbjuda bättre vridstyvhet.  
Ny motor i hjul som kan ge 50 kW/st, dessa kommer strypas till 20 kW/st, anledningen till 
motorbytet grundas i en bättre och mer effektiv energiomvandling än föregående alternativ. 
Motorn är bensindriven med konstant varvtal och startar vid en viss hastighet eller då 
batterierna når en viss miniminivå. Då motorerna kommer vara placerade i hjulen är det 
viktigt att fälgarna är propellerformade för leda in luftkylning.  
Ett företag i USA tillverkar och säljer Litiumpolymerbatterier som både är mindre, effektivare 
och laddas upp snabbt. En nackdel är att batterierna laddas ur snabbt, vilket gör att 
bensinmotorn får gå oftare.  
A-armarna till hjulen måste vinklas både fram och bak för att ta upp krafter framifrån. Dessa 
kommer även att påverkas av beskärningen av ramen som Malin önskade.  
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7. Övrigt 
Under mötet med Peder Bengtsson och Matias Cindric beslutades det att gruppen skulle 
tillsammans komma överens om vilka delar som är essensen för konceptet som skulle kunna 
användas i marknadsföringssyfte, detta för att få tyngd i konceptet.  
Orden som valdes och hur de uppnås är: 

 
Ny typ av fordon Miljö Aktiv körning 
Varierbar körställning 
Passagerare – aktivt val 
Bagage på ett litet öppet fordon 
Uppfattas positivt - 
tyst/miljövänlig/estetik/målgrupp 

Optimerad motor 
Uppfattas positivt  
Tyst 
Tillräcklig - bagage, passagerare, 
hastighet 

Lutning – delning i ram och 
chassie, ”hjullappar”, MC-däck, 
V-form i frontvy 
Gränsla 
Varierbar körställning 

 
 

8. Nästa möte 

a. Datum & tid 
Onsdag 11 April kl 10 – 12 på Caran plan 3 Konferensrum 2 

b. Vad göra till dess? 
Malin: 
Arbeta fram minst två förslag med sidvy, frontvy, topvy och bakvy i proportioneliga 
blåpensskisser.  
 
Viktor och Quintus: 
Omformar ramen enligt Malins önskemål, lägger in krängningshämmare i ritningen och 
omformar A-armarna efter lutning och påverkan av omformad ram.  
 
Ingela och Karolina:  
Sammanfattar hur mycket målgruppen har med sig när de reser med fordonet och hur de reser. 
Undersöker om motorcyklister, mopedister, ATV- åkare känner sig begränsade på något sätt 
av sitt fordon.  
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Bilaga 2 
 

Logg. 
 
18 januari 2007 
 
Första mötet där vi pratade om vad som skulle göras under projektet och vilken del som 
vi skulle ha. vi började med att diskutera vad vi ville ha med i konstruktionen. (se bilaga 
möte 1) 
 
25 januari 2007 
 
Under mötet kom vi fram till att tak inte skall finnas på fordonet. 
Detta skulle inverka allt för mycket på både design och konstruktion. 
Vi gick igenom vad vi behövde för information från varandra och vad som skall uträttas 
till nästa möte. 
 
Till nästa möte ska vi ta fram en teknisk lista på de viktiga komponenter som kommer 
finnas i fordonet och beskriva lite hur dom fungerar.  
 
Under mötet kom vi även på idén att kunna luta fordonet som en MC. Detta födde 
givetvis en rad andra idéer som t.ex. mc-däck för att kunna utföra lutning även ute vid 
hjulen. 
Konstruktionen måste givetvis känns stabil även i låga hastigheter, kanske genom ett 
stopp på lutningsfunktionen under 30 km/h? (mekaniskt eller datorstyrt?) 
 
Eftersom vi bestämde oss för att inte ha tak på konstruktionen, som är ett stor 
säkerhetsaspekt, diskuterade vi lite andra säkerhetslösningar t.ex. brott på styrstång och 
sidokrockskydd. 
 
P.S 
 
Titta vidare på Plastimos elmotorer för segelbåtar. 
 
1 februari 2007 
 
 
Vi har kommit fram till en idé om hur vi skall koppla  samman alla stag vid hjulet. 
Vi har även kikat lite på låsning av lutningsfunktionen vid ca 30 graders lutning. 
Vi har valt att använda oss av pneumatiska cylindrar som styrs via en styrbox. 
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6 februari 2007 
 
Idag har vi Brainstormat och försökt få fram idéer för hjulupphängningen. 
Vi har kikat lite på hur ramen ska konstrueras och knäckt till en liten rammodell i 
verkstan. 
 
7 februari 2007 
 
Idag har vi fortsatt att skissa på ram konstruktionen. Gått över de komponenter som bör 
finnas i hjulupphängningen. 
Vi kommer till en början bara att göra ramen som en rektangel eftersom den yttre formen 
inte är av relevans i nuläget. Detta eftersom vi i nuläget endast är intresserade av att få en 
lösning på lutningsfunktionen. 
 
15 februari 2007 
 
Dagen började med att en resa till ATV huset för att provköra några olika atv’s. 
Där provade både vanliga arbetar ATV’s och lite ombyggda quads som hade fått 
gatudäck och blinkers. (se protokoll möte3) 
Sedan på eftermiddagen så åkte vi till Aeroseum där vi pratade med Hans som är en 
gammal strits pilot. Där vi frågade ut honom om vad han tyckte att största skillnaden 
mellan ett flygplan och en bil är. Vi frågade även om vad som han har i planet som han 
saknar i bilen. Det fanns även tid över för att hinna med att få en genomgång av hur en jet 
motor är uppbyggd. Det som gav den ytterligare kraften ut var en svensk efterbrännare, 
vilket var väldigt intressant. Även lokalen som var en gammal flygbas från kalla kriget 
nedsprängt i urberget vid Säve i Gbg, var väldigt inspirerande plats. (Se protokoll möte 3) 
På vägen från Aeroseum så tyckte vi i gruppen att det var en bra idee att åka in till en 
Saab handlare för att provköra en ny Saab och se hur mycket den kändes som att sitta i ett 
stridsplan. Så vi ringde till en återförsäljare där vi fick gå in och se på alla nya Saab bilar 
och vad som var likt planen i dagens läge. 
Så med stridsplanen i färsktminne lånade vi en Saab sportsedan 9-3 som vi tog ut på lite 
slingriga vägar för att testa hur bra den är.  Där blev vi besvikna för det var ingen kraft i 
bilen och den kändes inte rolig att köra även med antispinnen avslagen och med höga 
motorvarv så var den i tråkigaste laget. Det var ganska skoj att se när vi pratade med 
säljaren och berättade att vi inte upplevde bilen som sportig alls han blev lite orolig och 
tog ut bilen på en provtur. Han kom tillbaka o sa att den gick som den skulle. 
Efter Saab handlaren så åkte vi och hämtade upp Viktor och tog ut honom till Atv-huset 
så att han kunde få provköra så att han var med på vad vi pratade om på mötena. 
Dagen avslutades med en trevlig lunch på Heaven 23, trevligt med en räkmacka.  
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16 februari 2007 
 
 
Möte på Caran, vi skall kolla på E-ton.se och deras hybridmoped. Vår motor skall drivas 
med etanol. 
dihlley Sarner trading AB 031-7690707 
Dagen började med en tidig morgon för att vi skulle ta bilen från Varberg till Gbg. mötet 
började klockan 8 där vi började med att diskuterar våra intryck av gårdagen. (se 
protokoll möte 3) 
sedan så pressenterade vi våran första ide’ på hur vi ska lösa lutningen av ramen där vi 
har hydraul- cylindrar. den blev inte godkänd för den var för komplicerad att göra och 
skulle inte kännas som att man själv har kontroll. Därefter så började en ide’ generering 
för att få fram nya lösningar på hur vi skulle lösa detta problem så vi skulle kunna få en 
mekanisk lösning på lutningen. vi tittade på andra koncept som har någon form av 
lugning. 
vi spånade även på hur vi skulle kunna lösa drivningen ut till hjulen och kollade på 
Öhlins lösning med hydraul- drift. 
 
19 februari 2007 
 
Efter som att Viktor var sjuk och våran första ide’ inte hade fått godkänt så vi måste ta 
fram en ny lösning. Det blev till att ta in en utomstående för att spåna idéer. Markus 
Andersson fick bli den personen så vi spånade lite innan vi började så fick han inte se nått 
av det som vi hade kommit fram till så vi fick en ny vinkel. vi satte oss ner o spånade på 
en massa idéer om allt möjligt bl.a. fyrhjulsstyrning. 
 
23 februari 2007 
 
Viktor sjuk.. 
arbetade vidare med idéerna från ide gen och utvecklade lite med dom teorierna vi hade 
haft och kom på en bra lösning där vi har en delad ram som en gunga. 
satte mig ner och började cadda lite. 
 
26 februari 2007 
 
Gick igenom iden med Viktor och kom fram till att den funkar bra. 
fortsatte att cadda lite till. 
 
27 februari 2007 
 
Undersökte stöt dämpning och hydraul- motorer, började våran forskning kring litium 
batterier vad som finns idag. sammanställde ett papper med vilka delar som ska vara med 
och fortsatte vårat cad arbete. Första rörliga modellen blev ihopsatt. 
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28 mars 2007 
 
Vi har undersökt och dimensionerat batterier. Vi har antagit att de dimensioner som 
existerar idag kommer at krympa inom de kommande åren och baserat dessa antaganden 
på diskussioner med en lärare vid namn Göran Sidén. 
 
 
Jämfört vårat befintliga hydrauldriftsystem med ett eldrivet "in-wheel" system och 
kommit fram till 
att vi byter till in-wheel. 
 
30 mars 2007 
 
Det finns många material att använda sig av, bl.a aluminium, kolfiber, magnesium m.m. 
Vi har idag kikat närmare på kolfiber och magnesium just eftersom vi inte har några 
kostnadsspärrar i detta läge.  
Vi har valt att använda oss av en legering av aluminium och magnesium eftersom det 
skapar en lätt och stark kombination. Dock är processen väldigt dyr men som sagt inte ett 
problem i nuläget.  
Anledningen till att vi inte valde en kolfiberkonstruktion är att det blir avancerade 
lösningar för alla länkfästen då dessa inte får vara i kolfiber samt att ett mekaniskt stopp 
också hade fått vara ett annat material. 
 
4 april 2007 
 
Har fixat så att det undre länkfäste har en förskjutning på 10 deg mot det bakre. samt 
modifierat A-armarna och kortat ramen så att den passar Sanners ändningar. fått ändra T-
korset så att det fungerar bra. 
uppdaterat assembleringen så att ringen som visar motorerna sitter där. ska Maila över 
bilder till Sanner så att hon se hur allt sitter. 
 
10  april 2007 
 
Byggde upp en ny modell i cad för fästena var upphöjda 110 mm för att se om hjulen fick 
samma lutning. Det fungerade inte men efter lite diskussioner  kom vi fram till att det var 
hävarmsfel och att dom måste vara lika långa. Nu ska det caddas upp. 
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11  april 2007 
 
Ställbara länkarmar får att få camber vinkel. 
 
Caddat en ny modell med inflyttade a armar vilket inte blev bra fick samma resultat som 
sist..  Men mycket jobb nerlagt 3 timmar i cad. 
Nu ska flytta infästningen på den övre länkarmen så att den sitter i samma punkt och se 
om felet med hjulen blir bättre. 
 
Har provat med att sätta fästet i samma punkt blev nog av med vinkel felet men hjulen 
blev inte bättre kan vara fel i programmet men vad vet man. felet är iaf inte av hjälpt. 
 
13  april 2007 
 

Ingela o Karro har ringt och frågat om hur hjulmotorerna ser ut har givit dom några 
skärm dumpar på hur det ser ut idag. 

har även givit mått till Sanner på hjulbasen. inget cad idag men en del uppgifter som har 
lämnats ut till behöriga. 

 
16 april 2007 
 
Har snackat lite med Johan Wretborn. Tittar vidare på varför hjulen inte fungerar som vi 
vill.... har inte kommit på nått ännu. 
har forskat vidare på fackverkskonstruktionen, ska se i mekanik boken om det finns nått 
som kan användas. 
 
17 April 2007 
 
På förmiddagen skickade vi mail till Sanner med vybilder på hur en lösning för 
styrstången kunde se ut. 
Vi bokade dator till utexpot och gjorde diverse justeringar i våra cadmodeller. 
 
problemet med lutningen av hjulen har blivit fixad så nu är allt bra. har börjar cadda på 
styrningen vilket ännu är lite problem styrstången vill inte fungera som vi vill men det 
fixar vi sen. har caddat upp dom nya stagen ut till hjulen för styrningen så dom finns där. 
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18 april 2007 
 
Arbetade med styrstagen på förmiddagen. fick det att bli bra. tog lite bilder till rapporten. 
rapport skrivning hela eftermiddagen där vi satt med en inledning och komponentvalet. 
 
Gjorde en lista på vad som ska göra tills den är klar. 
Började cadda på stötdämpar fästena fram och gjorde dom klara med kryss och så.  
Upptäckte att när man vinklar ramen 30 grader så tar dom i de nya fästpunkterna måste 
ställa ner dom så att det får plats.  
Ändrade lite på tjockleken på stagen så att det blev mera dimensionerat. 
 
19 april 2007 
 
Caddade vidare med modellen byggde om stötdämpar stagen, så att dom passade in i 
konstruktionen. Byggde om a- armarna så en fästpunkt för dämparen kom med.  
Byggde om snäckväxeln för styrningen så att det ger över 40 grader i vinkel. 
Bytte ut ramen mot den nya och anpassade de nya komponenterna till den. 
 
23 april 2007 
  
Har suttit och skrivit rapport hela dagen där vi även har lånat ett gammal ex-jobb för att 
ha något att jämföra emot.   
 
24 april 2007 
 
Suttit med assamblyn där vi skulle dela upp den i flera små som sen sattes ihop. satt med 
det till lunch, kom sen på att det bara blir flera små döda klumpar. Modellerade om 
motorn med fästen och lite design så den ser bra ut. V fixar en ny assambly se om den 
hinner bli klar. 
 
25 april 2007 
 
Byggt om naven fick även modda om alla armar med nya kulor så att de passar in i 
konstruktionen.  skrivit lite i rapporten om utvecklingen av de nya naven hur det gick till 
och vilka steg som har gjorts innan. 
 
26 april 2007 
 
Jobbat vidare på att få styrningen att fungera möte med Johan w från 10 till lunch. sedan 
påbörjades bygget av de nya stötdämparna som ska sitta i ramen. 
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27 april 2007 
 
Fortsatt bygge av stötdämparna fick bygga ett lutande fäste med ett rakt hål för att få det 
att funka bra. Det tog lite tid men var det enda sättet man kan få dämparna att fungera 
bra. Då vi har haft en blid på en rc bil som referens där den har f1 inspirerad dämpning. 
Efter en del jobb så var vi klara med den delen och byggde ihop hela konstruktionen. 
det var strul med att få alla konstraints att fungera detta löstes med att sätta in punkter där 
det ska vara coinsidens då fungerade allt.  
 
30 april 2007 
 
Fortsatte att bygga på stötdämpningen så att fästena både fram och bak skulle fungera 
felfritt. Många vinkel och höjdmätningar blev det. 
 
1 maj 2007 
 
Har byggt ihop första försöket till att få en rörlig modellen i simdesigner var mycket 
pyssel med att få alla joints att fungera men har ännu några som inte vill som vi vill fick 
bygga om triangelfästet men det var inte där felet låt ser de inte ut som nu iaf. jobbar 
vidare och ska se vad som kan upptäckas att det är. 
 
Efter många tester visade det sig att den styrning vi konstruerat inte fungerade korrekt. 
Förskjutningar i y- och z-led skapade problem för infästningen av styrboxen. 
Därför har vi valt att flytta infästningen och konvertera till hydrauldrift för att eliminera 
problem med koppling mellan styrstång och styrstag. 
 
2 maj 2007 
 
Idag satt vi bara i en och en halv timme och försökte komma framåt med problemet 
gällande styrstagen. Vann inte speciellt mycket mark. Så får fundera på det och diskutera 
igenom detta. 
 
3 maj 2007 
 
hade problem hela dagen med simulationen, fick det att fungera på ena sidan i några sec 
sen var det bara problem hela tiden igen. fick det inte att fungerar så efter många försök 
och en hel del om byggnad så gick vi hem vid 4. 
 
Idag har vi återigen jobbat med utformningen av styrstagen men stöter hela tiden på nya 
problem. Problemet är att stagen inte går att låsa till resterande funktion på ett sådant sätt 
att lutningsfunktionen inte hämmas. De olika idéer vi har tar lång tid att pröva och det är 
många ställen det kan bli fel på. Kommer fortsätta med arbetet även under morgondagen. 
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4 maj 2007 
 
Jobbat vidare med modell, fick lite hjälp av Johan i kinomaticks men tröttnade på den 
modulen o gick tillbaka till sim designer fick bygga om hålen vid triangeln och fästet 
men nu så har vi en fungerande modell, som gör rätt rörelse under rätt tid och fungerar 
bra under 10 sec, vilket är bra. kollar krafterna i triangeln (joint 26) och den har en top på 
22 N och ett minimum på 17 så det är bra att se. kontrollerar kraften som fästet för 
cylindern i stördämpningen bli utsatt för de är olika för båda sidor vilket gör att en 
ombyggnad krävs. nu har vi en top på 26 N. på den vänstra dämparen och en kurva som 
inte ser sinus formad ut vilket inte ser så bra ut. men åtgärdade det med att flytta punkten 
började med fösta filmen på hur dämparna rör sig var lite pill men har fått det att fungera. 
 
Idag började vi där vi slutade igår, med att försöka lösa problemet med styrstagets 
positionering. Att få styrstaget att följa en linjär rörelse samtidigt som det förflyttar sig i 
y- och z-led har visat sig vara mycket svårare än  vad vi först trodde. Vi jobbar idag i 
kinematics –modulen i Catia V5 för att lättare kunna lokalisera felen. Eftersom vi inte 
jobbat i denna modul förut går arbetet dock lite långsammare än vanligt. 
 
7 maj 2007 
 
byggde en simulations modell av styrningen och fick den att fungera fint vid lutning. 
valde att gå vidare med en hel modell för att se hur allt kommer att fungera tillsammans, 
så bygget började nu är det bara lite problem med speglingarna men det kan vi lösa.  
Alla joints har börjat ta form och det ser ut att gå bra. 
 
8 maj 2007 
 
Byggde vidare på simulationsmodellen och satt och skrev på rapporten. 
 
9maj 2007 
 
Skrev lite på rapporten och gjorde en sammanställning av den. byggde om 
simulationsmodellen för att få kullederna och styrningen bra, pysslade med en ny modell 
och fick det att fungera till slut. 
 
10 maj 2007 
 
Rapport skrivning hela dagen satt och skrev på stötdämpar bygget och på en mera 
detaljerad beskrivning av hur naven fungerar. 
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11 maj 2007 
 
Tidigt upp och iväg till Stockholm för att vara på en redovisning på konstfack. 
Presentationen var givande och gav oss många tips för att vi själva ska få ett bra underlag 
till våran redovisning. Vi fick många frågor om det tekniska som finns på Qlean vilket 
var skoj att vi fick prata lite.  
 
12 maj 2007 
  
Mera rapport skrivning där delarna med utveckling, mål, nav och stötdämpning 
utvecklades vidare. 
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Bilaga 4 
 
Detta är kravspecen som är utformad för hela projektet men eftersom vårat fokus låg i att 
lösa lutningsfunktionen så påverkade inte alla krav oss. De krav som har påverkat oss är 
de som huvudsakligen rör lutning av ramen dvs. T20, T21 och T22 och de delar som 
följer med där.  
 

Kravspecifikation Qlean 
Nr Kategori Kriteriebeskrivning Fkn.  Anm. 

  

Behov 

  

    
B1 Framtoning / Image Fordonet skall kännas speciellt och 

personligt 
Ö Livsstil 

B2   Ägandet av fordonet ska förhöja 
och förstärka livsstil och 
personlighet 

Ö   

B3   Ägaren till fordonet skall känna 
tillhörighet genom sitt fordon 

Ö ex. motorklubb, tävlingar 

B4   Ägare ska  känna sig stolt över att 
äga fordonet och stå ut från 
mängden 

Ö   

B5   Föraren ska känna sig miljövänlig 
vid användning 

Ö   

B6   Fordonet ska ej upplevas lika busigt 
som en ATV och MC 

N Förare upplever ofta fientlig 
attityd gentemot dem och deras 
fordon från andra trafikanter.  
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B7 Interaktion / Interface Fordonet skall kommunicera hur 
det skall användas 

Ö Det skall kännas naturligt och 
intuitivt 

B8   Föraren skall med avseende på 
trafiksitituation känna att 
informationen är tillräcklig men ej 
överflödig 

Ö   

B9   Informationen skall kunna avläsas 
utan förvirring och misstolkning. 

N   

B10   Samtliga reglage skall återge 
korrekt feedback 

N lättförståelig användning 

B11   Reglagen skall vara logiska och 
inte kräva för mycket 
uppmärksamhet vid användning 

N   

B12   Körriktningsvisaren skall återställas 
vid  genomförd kurvtagning 

N   

B13   Reglage och grepp ska vara 
ergonomiska och lättförståeliga för 
att stödja säker användning 

Ö Ska kunna användas med 
handskar och vara nåbara för 
5/95 percentilen från förarplats 

B14   Minimera risk för felhantering pga 
mänskliga faktorn 

N varna vid ologiska kommandon, 
ex köra med tanklock öppet 

B15   Tekniken skall vara användbar och 
förståelig 

N Ej för komplicerat, hellre smarta 
och enkla lösningar.  

B16 Komfort / Nytta Påverkan av väder skall i högsta 
möjliga mån minimeras. 

Ö Temperatur, vind, nederbörd. 
Detta för att erbjuda en 
bekvämare och mer mångsidig 
användning. 
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B17   På- och avstigningen skall vara 
enkel för användaren. 

N Passagerare och förare 

B18   Fordonet skall kunna parkeras på 
MC-parkering. 

Ö Dimensioner max:   klassning: 
MC 

B19   Körställning ska kännas bekväm Ö Material och passform 

B20   Fordonet ska vara lika bekvämt 
som en Saab produkt 

Ö   

B21   Drivningen skall vara optimerad så 
att den inte drar överflödigt bränsle.  

Ö   

B22   Utformningen skall styra bort 
fartvind från förare och 
passagerare.  

Ö   

B23   Föraren skall kunna välja sin 
körställning 

Ö ex. stadstrafik = upprätt, 
motorväg= aktiv framåtlutat 

B24   Fordonet skall bidra till att föraren 
under användning har en så 
komfortabel kroppstemperatur som 
möjligt 

Ö   

B25 Körupplevelse Fordonet skall underlätta för föraren 
vid parkering  

Ö 

  
B26   Föraren ska kunna välja sin 

fokusnivå under körning 
Ö Mindre information, mer 

automatik, mindre ansträngning 
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B27   Körning skall upplevas aktivt och 
mer engagerat än körning hos bil 

Ö   

B28   Fordonet skall inneha få moment 
vid start. 

Ö snabb start 

B29   Vid användning skall fordonet 
upplevas kvickt och kraftfullt. 

N God acceleration vid 
stadskörning. 

B30   Fordonet skall kunna transportera 
två personer  och bibehålla 
stabilitet och körupplevelse. 

HF 

  
B31   Belysning skall vara tillräcklig för 

föraren men ej överflödig med 
avseende på ljusförhållanden. 

N Gäller strålkastare, 
instrumentpanelsbelysning  

B32   Fordonets praktiskhet och 
funktionalitet ska påminna om en bil 

Ö packning, bekvämlighet 

B33   Fordonets färdkontroll  ska 
påminna om den hos en MC 

Ö Känslan av kontroll och att vara 
ett med fordonet  

B34   Passagerare ska känna att förare 
har kontroll 

Ö ex. undvika ryck vid start 

B35 Säkerhet Användare ska skydddas från 
komponenter som kan utgöra fara 
för dem.  

N värme från motor, rörliga delar, 
etc.  

B36   Föraren ska känna att han/hon har 
god sikt och är synlig. 

N   
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B37   Vald körriktning skall tydligt synas 
och förstås av omgivning samt av 
förare. 

K framifrån, baifrån  samt från 
sidorna, av och på 

B38   Vid eventuella fel hos fordonet skall 
dessa presenteras i god tid på ett 
tydligt sätt.  

N   

B39   Fordonet ska kännas säkert i 
krocksynpunkt 

N Minimera klämrisk, underlätta 
avflygning vid olycka 

B40   Kurvtagningen skall kännas säker. Ö   

  

Design 

      

D1 Framtoning / Image Konceptet skall vara möjligt att äga 
för en person som idag äger en lite 
finare småbil. Det skall kännas som 
ett bättre alternativ. 

N Mer ekonomiskt, miljömedvetet, 
smidigare och snyggare (image). 

D2 

 

Fordonet skall upplevas miljövänligt Ö   

D3   Fordonet ska genom estetik 
kommunicera konceptets 
grundvärden 

Ö Aktiv, Progressiv, Skandinavisk 

D4   Fordonet ska se ut att tåla en 
förändring i belastning med 
avseende på antalet passagerare 
och deras vikt. 

Ö visuell hållbarhet 

D5   Fordonet skall framhäva den 
kvalitet varumärket representerar. 

N Design, material, miljövärden, 
teknik, ingenjörskonst m.m. 
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D6   Fordonet ska genom design 
kommunicera varumärke 

N designelement 

D7   Fordonet ska se sådant ut att det 
skulle kunna finnas och användas 
om 3-5 år, utan att påminna för 
mycket om det som redan finns 

Ö   

D8   Fordonet ska på ett stilfullt sätt 
framhäva och visa dess funktioner 
som representerar ny teknik och 
fräcka features.  

HF   

D9   Utformningen skall inge en 
miljöprofil, utan att för den skull 
repellera målgrupp 

Ö   

D10 Interaktion / Interface Informationen skall  presenteras så 
att olika användare kan se den 

N 5/95 percentil, utan att behöva 
böja nacken och tappa fokus på 
vägen för lång tid. 

D11   Informationen skall presenteras på 
ett lättförståeligt och logiskt sätt. 

Ö   

D12   Informationen skall förmedlas utan 
att ta för mycket fokus från föraren 

Ö   

D13   Samtliga reglage och funktioner 
skall vara 
anpassad/anpassningsbar efter 
5/95 percentilen 

Ö   

D14   Reglagen skall genom estetik 
förtydliga sin funktion. 

Ö   

D15   Körriktningsvisare ska vara 
placerade så att omgivning och 
förare tydligt ser och förstår dem 

K framifrån, baifrån  samt från 
sidorna, av och på. 
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D16   Vid inbromsning skall detta tydligt 
indikeras till andra i omgivningen 
som har nytta av informationen.  

K   

D17   Information som avläses under 
körning skall i minsta möjliga mån 
bestå av text. 

Ö för att bidra till snabbare 
avläsning 

D18   Fordonet skall uppmuntra till en 
mer medveten körning. 

Ö aktivt, engagerande 

D19 Komfort / Nytta Fordonet skall möjliggöra en 
variabel körställning för att var 
ergonomisk till samtliga användare 
inom 95/5 percentilen 

Ö   

D20   Fordonet skall ta tillvara på de 
ergonomiska egenskaper som kan 
återfinnas i Saabs bilpark 

Ö   

D21   Fordonet ska ej vara 
överdimensionerat  

  storlek, material, 
bränsleförbrukning 

D22 Säkerhet Felaktig körställning ska genom 
design elimineras 

Ö   

D23   Fordonet skall vara utformat så att 
synfält hos förare maximeras 

N   

D24   Utformning hos fordonet ska 
uppmuntra till en säker körstil 

    

D25   Fordonet skall utformas för att låta 
föraren flyga av obehindrat vid 
eventuell olycka 

N   
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D26   Informationen skall vara synlig från 
sittande håll, samt i olika vinklar 
och ljus. 

N   

  

Teknik 

      

T2 Framtoning / Image Komponenter bör vara av minsta 
storlek och ha optimal placering för 
att på minsta sätt inverka på 
utformning.  

Ö   

T3   Fordonets form  och konstruktion 
ska ha aerodynamik i beaktande 

Ö   

T4 Interaktion / Interface Styrning skall kunna manövreras av 
användare med olika styrkor och 
storlek 

Ö dock ej för lätt (servo, lutning hos 
axel) 

T5   Vid eventuella val av körläge, skall 
detta utföras på ett smidigt och 
enkelt sätt 

Ö Detta skall dock 
säkerhetsmässigt inte kunna 
förändras under körning, utan 
enbart vid stillastående.  

T6 Komfort / Nytta Kurvtagningen skall kunna 
genomföras med skälig 
ansträngning 

Ö   

T7   Däcken skall vara anpassade till 
användningsområdet 

N på gata och med lutning 

T8   materialval ska vara väl 
genomtänkta och motiverade 

N med avseende på vikt, 
materialegenskaper och miljö 

T9   Ramen skall vara utformad så att 
körställningen skall kunna varieras. 

Ö   
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T10   Komponenter på fordonet ska 
inneha en optimal placering med 
tanke på dess funktioner 

N   

T11   Komponenterna skall vara 
formgivna så att de minimerar 
materialåtgång och antalet 
fästelement. 

Ö   

T12   Drift ska optimeras för minimering 
av utsläpp 

Ö   

T13 Körupplevelse tekniken skall medge varierbar 
kurvtagning 

Ö   

T14   Fordonet ska tåla en förändring i 
belastning med avseende på 
antalet passagerare och deras vikt. 

N Av vikt 50-200 kg 

T15   Komponenter på fordonet ska 
inneha en optimal placering map 
koncentrerad och låg TP 

N oavsett en eller två passagerare 
och packning. 

T16 Säkerhet Egenskaper och funktioner hos 
fordonet skall uppmuntra till en 
säker körstil.  

Ö   

T17   Fordonets TP skall vara placerad 
för att undvika tippning. 

N ska klara av väghinder, och andra 
branter även i snedvinkel 

T18   Styrdonet skall vara utformat för att 
minimera skada vid ev olycka.  

K orsakad av styrdon vid olycka 

T19   Tekniken skall bidra till en säkrare 
körning 

Ö   

T20   Ramen skall vara utformad för 
möjligöra lutning 

HF   
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T21   Stötdämpningen skall vara 
konstruerad så att den inte hämmar 
lutningsfunktionen 

K   

T22   Lösningarna skall vara mekansika 
med minimal inverkarn av 
elektroniskstyrning 

N Tillkom 07-02-16 

  

Lagar och regler 
  

    
  

  

Fordonet får väga max 400 kg 
exklusive batterier 

K   

L1 

  

Fordonets nettomotoreffekt får ej 
överstiga 15 kW 

K   

L2 

  

Fordonets yttermått får ej överstiga 
4x2x2,5 m  

K [lxbxh] 

L3 

  

Eventuellt avgasrör ska vara riktat 
snett nedåt eller rakt bak och får ej 
mynna ut under sittplats eller 
innanför karosseri 

K   

L4 

  

Passagerar handtag skall finnas 
och då i form av en bygel eller ett 
eller flera handtag. 

K om två handtag användes ska 
dessa vara symmetriskt 
placerade. 

L5 

  

Fordonet får ej kasta eller reflektera 
rött ljus framåt, samma gäller vitt 
ljus bakåt. 

K   

L6 

 

Strålkastare får ej störa fordonets 
förare. 

K   

L7 

  

Parvis grupperade ljuskällor skall 
vara symmetriskt placerade.  

K   

L8 

  

Fordonet måste inneha följande 
belysning: helljusstrålkastare, 
främre positionslykta, 
körriktningsvisare, bakre 
positionslykta, stopplykta, 
skyltlykta, bakre reflexanordning. 

K   

L9         
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Framtoning / Image Hur fordonet upplevs utifrån av både ägare och omgivning, innefattar även dess 

uttryck och gestaltning. Beaktar fordonets "lilla extra" som vinner kunder och får 
ägaren att känna för produkten 

 Interaktion / Interface Beaktar interaktion mellan människa & maskin och innefattar även intuitiv 
produktförståelse och ergonomi 

 Komfort / Nytta Bekvämlighet, praktiskhet, duglighet och användbarhet. Den innefattar även 
ägarens grundläggande önskemål om ekonomi och ändamålsenlighet 

 Körupplevelse Behandlar förarens upplevelse av Kraft, Kontroll och Frihet under användning 
och känslan av att framföra fordonet.  

 Säkerhet Beaktar fordonets alla säkerhetsaspekter och ägarens känsla av trygghet 

 Jag har läst igenom och godkänt kraven listade ovan.   
  Stockholm  2007-05-11 
 

Karolina Eckmar 

  

    
 

Ingela Johansson 

  

    
 

Quintus Jalkler 

  

    
 

Victor Bergman 

  

    
 

Malin Sanner 

  

    
 



Bilaga 5 Uträkningar

Remove@"Global` ∗" D

Svängradie

t = 1200 ;

L = 1800;

σ = 0.35;

Formel från Fundamentals of vehicle dynamics

s = L
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
HR+ t

ÅÅÅÅ2 L
ØR = L

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
Hs+

t
ÅÅÅÅ2 L

Vi är intressarade av att undersöka vilken svängradie som fordonet får idagens läge

R =
L

��������������������
Hσ +

t
����
2
L

êê N

2.99825

vi får nästan 3 meters sväng radie
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ü Centripetal

Den kraft som uppstår vid kurvtagning är intressant att veta så cantripetal kraften ska räknas ut.

V = 18;

R = 3;

m= 650;

ü Formel

a =
V 2

�������
R

êê N

108.

F = m∗ a

70200.

Vi får ut en centripital kraft på 70,2 [Kn] 
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ü Moment  för ett hjul

Vilket motstånd ger hjulen när vi vill luta fordonet?

För att förenkla det hela så sätts massan för motorerna också ute vid hjulens hela radie.

Nm = m∗ v ∗ r

m r v

m= 10;

v = 18;

r = 21.25;

Nm = m∗ v ∗ r

3825.

Vi får då att när hjulet väger 10 kg med motorn i sig, ger detta ett moment på 3825 [Nm]
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ü Acceleration 0 - 100  km/h på 5 sek. 

Vi har undersökt vilken effekt som krävs för att accelerera fördonet från 0 - 100 km/h på 5 sekunder.

Uträkningarna är baserade på en fordonsvikt på 650 kg inklusive två passagerare.

v =
100
����������
3.6

;

t = 5;

m= 650;

a =
v
����
t

5.55556

F = m∗ a

3611.11
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P = F∗ v

100309.

Effekten som krväs för att accelerara fordonet är ca 100 kW

Eftersom våra valda motorer på 20kW tillsammans endast kan leverera en sammanlagd effekt på 80kW har vi även

undersökt hur snabbt vi kan accelerera från 0 - 100 km/h då 5 sekunder var utom räckhåll.

P1 = 80000;

m= 650;

v =
100
����������
3.6

;

F1 =
P1
�������
v

2880.

a =
F1
�������
m

4.43077

t1 =
v
����
a

6.26929

Vi fick fram att en sådan acceleration kunde ske på ca 6,3 sekunder.
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ü Fjäder max skjuvning

En kotroll av de fjäderdimensioner vi valt genomfördes i form av maximal skjuvspänningsuträkning.

Även här är uträkningarna baserade på en fordonsvikt på 650 kg inklusive två passagerare.

m= 650;

Dfjader = 40;

d = 8;

Eftersom fjädern endast är utsatt för en fjärdedel av vikten då det är fyra fjädrar i konstruktionen delas den totala vikten

med 4.

P =
Hm∗ 9.82 L
��������������������������

4

1595.75

Mv = P∗
Dfjader
�����������������

2

31915.
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k =

I Dfjader
�������������

d
M

������������������������������������

II Dfjader
�������������

d
M − 1M

êê N

1.25

Wv =
π ∗ d3

��������������
16

êê N

100.531

Tau =
Mv
�������
Wv

∗ k

396.83

Den maximala skjuvspänningen får blir då 397 N/mm2
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