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SAMMANFATTNING 

Detta arbete omfattar ett produktutvecklingsprojekt av ett kylsystem som ska fungera i ett 

solcellsfordon. Fordonet ska medverka i en tävling som heter Wold Solar Challenge, det är en 

tävling som genomförs i varma Australien. Uppdragsgivaren för detta projekt var Ragnar 

Tengstrand, Universitetslektor i industriell design, Mälardalens Högskola och det är han 

tillsammans med projektgruppen (studenter från skolan som arbetar med projekt som rör Solar 

Challenge) som har haft önskemål om att någon form av kylsystem ska tas fram till detta fordon 

som enbart drivs av energin från solceller. Arbetet har genomförts av Erica Ohls under 

vårterminen 2016 vid Mälardalens Högskola i form av ett examensarbete på grundläggande 

nivå, vilket innefattar 15 högskolepoäng. 

Arbetet har utförts efter att en stor informationsinsamling gjordes. Fakta kring kylteknik, 

kylsystem och olika kylande produkter samlades in för att sedan ligga till grund för fortsatt 

arbete med projektet. Ett av kraven på själva kylningen var att den inte skulle kräva någon 

energi från bilens batteri. Det begränsade lösningen något och det krävdes att våga ”tänka 

utanför boxen”.   

Resultatet av arbetet blev till slut en lösning som inkluderade tre stycken viktiga delfunktioner 

som krävdes för att uppfylla uppdragsgivarens och projektgruppens krav och önskemål. Dessa 

tre delfunktioner var ”luftflöde in i bilen”, ”skugga i kupén” och ”kylande produkter”. För den 

bästa och mest optimala lösningen var de dessa tre delfunktioner som behövdes kombineras. 

Luftflöde in i bilen löstes med hjälp av hål i karossen, skugga i kupén löstes med hjälp ut av ett 

tak som står emot solens ljus och kylande produkter som ska ge direkt kylning åt föraren är 

bland annat en kylväst och en kylhalsduk.  

Det slutgiltiga resultatet uppfyller alla de ställda krav som kom från uppdragsgivare och 

projektgruppen. Lösningen fungerar bra i teorin men behöver självklart realiseras och testas. 

Det bör dock inte behövas göra några större omarbetningar.  
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1 INLEDNING 

Denna rapport är en del av ett examensarbete på grundnivå (15 högskolepoäng) i 

produktutveckling. Projektet innefattar att hitta någon form av kylning som är lämplig att 

använda i ett solcellsfordon som ska vara med i tävlingen World Solar Challenge. Arbetet har 

utförts av Erica Ohls, maskiningenjörsstudent på Mälardalens Högskola inom akademin för 

innovation, design och teknik i Eskilstuna under vårterminen 2016. Handledare för projektet 

var Jan Frohm (lärare) och Emelie Simson (student från projektgruppen). Examinator Ragnar 

Tengstrand fungerade även han som en handledare, alla tre kommer från Mälardalens Högskola. 

1.1 World Solar Challenge 

World Solar Challenge är en biltävling som anordnas i Australien. Tävlingsbanan är 300 mil 

lång med start i Darwin och målgång i Adelaide. Bilarna som deltar ska drivas av solenergi med 

hjälp av solceller som placeras på bilen (se Figur 1). Det finns flera tekniska krav och 

specifikationer som bilarna måste uppfylla för att få vara med i tävlingen. Inför varje år kommer 

en ny regelbok ut med de regler som gäller för just det året.  De är upp till varje lag att tolka 

reglerna. Innan tävling ska alla bilar besiktigas och då får lagen bevisa att deras bilar håller 

måttet (World Solar Challenge, 2014).  

 

 

 

Figur 1 – Solcellsfordon (Anon., u.d.) 
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1.2 Bakgrund 

En stor anledning till att Mälardalens Högskola startade upp ett projekt kring Word Solar 

Challenge är inspiration från Jönköpings universitet. De har haft en grupp på skolan som 

tillsammans har byggt en bil och varit med och tävlat år 2015. De kallade sig för JU Solar Team 

(se Figur 2). 

Det första projektet kopplat till Word Solar Challenge på Mälardalens Högskola var ett 

examensarbete på avancerad nivå som presenterade en konceptstudie av en solcellsbil. Efter 

detta projekt har det bara rullat på och idag arbetar cirka 30 stycken studenter med olika projekt 

som är kopplade till solbilen. Målet är att år 2017 kunna vara med och tävla med en bil och 

visionen är självklart att vinna. 

En viktig detalj att titta närmare på inför tävling är förarmiljön och mer specifikt temperaturen 

i förarmiljön. Det är här detta projekt kommer in i bilden. Bilarna tävlar i stort sett i konstant 

sol vilket gör att temperaturen inuti förarkupén blir väldigt hög. Därför är det viktigt att kupén 

och föraren kan kylas ner något så att föraren kan fokusera på sin körning. 

Jönköpings förare upplevde att det var varmt i kupén men att det ändå var uthärdligt tack vare 

skugga, luftflöde in i bilen och en kylväst. Förarna hade skugga på sig under i princip hela 

körtiden. Detta tack vare att taket på deras bil var så pass stort och heltäckande som det var. De 

enda kroppsdelarna som utsattes för sol var underarmar och händer. Bilen hade också hål i fören 

vilket bidrog till ett luftflöde in i kupén, detta var som bäst när bilen körde i ca 70 km/h. Det 

var skuggan tillsammans med luftflödet in i bilen som bidrog till den främsta kylningen enligt 

Jönköpings förare. Förarna använde sig även av kylvästar men de var olika från förare till förare 

hur mycket de tyckte att västen faktiskt hjälpte. Kylvästarna som de använde sig av kom från 

TST-Sweden (ett svenska företag som tillverkar personlig skyddsutrustning) (TST Sweden AB, 

2016).  

    Figur 2 – JU Solar Team (Anon., u.d.) 
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1.3 Problemformulering 

Huvudproblemet är att det blir alldeles för varmt inuti förarkupén på solbilen. Detta för att 

World Solar Challenge genomförs i varma Australien och under i stort sett hela tävlingen blir 

bilen utsatt för direkt solljus. Detta bidrar till att temperaturen inuti bilen där föraren sitter blir 

väldigt hög. Föraren sitter i en kupé som är i stort sett helt stängd vilket leder till att luften där 

inne kan bli väldigt varm och kvav. På grund av detta är det jätteviktigt att hitta ett system eller 

en produkt som kan bidra med ny frisk luft och direkt kylning av föraren. Annars kommer 

föraren snabbt att bli påverkad av värmen vilket ofta leder till sämre koncentrationsförmåga. 

En annan sak som kan vara en liten risk är att reglerna för tävlingen förnyas varje år. Det betyder 

att de regler som gäller för år 2017 när det är tänkt att Mälardalens Högskola ska ställa upp i 

tävlingen med sin bil inte finns att läsa än, eftersom att de inte ens är skriva. Dessa regler 

kommer att släppas någon gång under de år som tävlingen går. I värsta fall skulle alltså reglerna 

kunna ändras så pass mycket att en lösning som är godkänd nu inte kommer att vara det då.  Det 

kan på grund av detta vara ett smart drag att lösa problemet men kylningen utan att systemet 

eller produkten behöver vara kopplat till bilens batteri. En helt separat lösning är lättare att 

ändra på snabbt mot en som är kopplat till hela bilens elsystem om det skulle komma att 

behövas. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att miljön för föraren ska upplevas svalare och behagligare att vistas i. 

Det är också viktigt att föraren kan kylas ner något för att orka hålla fokus och inte påverkas 

allt för mycket av värmen i bilen.  

Följande frågor sammanfattar de problem som projektet är baserat på: 

 Vad ska användas för att bidra till en svalare förarmiljö? 

 Hur många olika faktorer spelar in på värmen i kupén? 

 Måste en helt ny produkt tas fram? 

 Kan kylsystemet eller produkten som ska användas drivas av ett separat batteri? 
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1.5 Projektdirektiv 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket på heltid motsvarar 10 veckor med 40 

timmar arbetstid per vecka. Hela processen kommer att redovisas i denna rapport där alla steg 

redogörs tydligt. Hela projektet ska också presenteras muntligt inför uppdragsgivare, 

handledare, examinator och elever på skolan.  

Studenterna från projektgruppen vill ha hjälp med att lösa problemet med att det blir alldeles 

för varmt inuti kupén. Lösningen som tas fram bör inte på något vis vara i vägen för eller störa 

någon annan komponent i bilen. Därför kommer studenterna från projektgruppen att följa upp 

detta arbete kontinuerligt för att se om det som tas fram uppfyller deras önskemål. 

1.6 Avgränsningar 

Projektet kommer att begränsas till att ta fram eller hitta ett befintligt system eller en produkt 

som inte kommer att behöva någon ström från bilens batteri för att fungera. Detta på grund av 

att det är svårt att använda sig av ett system eller en produkt som kräver ström, detta på grund 

av att den energi som finns i bilens batteri bör användas enbart till att driva bilen framåt. Därför 

behöver löningen fungera utan ström och den får inte heller på något sätt vara i vägen för eller 

störa föraren.  

I detta projekt ska inte ett system eller en produkt tas fram som behöver konkurrera med andra 

liknande lösningar ute på marknaden. Fokus ligger istället på att hitta ett lämpligt kylsystem 

eller en produkt som kan göra miljön för föraren (alltså kupén) svalare. Det kan vara aktuellt 

att utveckla ett kylsystem eller en produkt som är anpassad för bilen och de förhållanden som 

råder under tävling, men om redan befintliga produkter hittas som lämpar sig för ändamålet 

fungerar det minst lika bra. Detta projekt genomförs enbart för att underlätta för de personer 

som ska vara med och köra bilen under Solar Challenge år 2017.  
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2 ANSATS OCH METOD 

2.1 Förstudie 

I förstudien samlades information in om kylteknik generellt och om olika befintliga kylsystem 

och produkter som finns på marknaden idag. Det var viktigt att få en bred kunskap om kylteknik 

och även om olika varianter av kylning för att kunna välja det bästa systemet för ändamålet och 

eventuellt utveckla det till en optimal produkt för solcellsbilen. 

2.2 Produktutvecklingsprocess 

I detta projekt baseras arbetsprocessen på två stycken olika produktutvecklingsprocesser. De 

tolv steg som listas nedan är en variant av en process som Ragnar Tengstrand1 har beskrivit: 

1. Start 

2. Analys 

3. Brief 

4. Generering 

5. Förslag 

6. Urval 

7. Semiförslag 

8. Urval 

9. Slutförslag 

10. Realisering 

11. Produktion 

12. Kommersialisering 

De sju stegen nedan är en process enligt Ullman (2010 p. 91): 

1. Projektplanering 

2. Analys 

3. Konceptgenerering 

4. Konceptutvärdering 

5. Produktgenerering 

6. Produktutvärdering 

7. Produktsupport 

Dessa två produktutvecklingsprocesser kombinerades och sammanställdes till en process som 

är anpassad för ändamålet i detta projekt (se Figur 3). De sista steget som utförs i detta projekt 

är att ett slutförslag tas fram. De sista steget i processen kommer studenterna i projektgruppen 

att utföra.  

                                                           
1 Ragnar Tengstrand, Universitetslektor i industriell design, Mälardalens Högskola, 2015, Föreläsning i kursen 

Industridesign 2 KK103. 
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Produktutvecklingsprocessen för detta projekt är alltså följande: 

1. Förstudie 

2. Uppstart och planering 

3. Analys av problem 

4. Idégenerering 

5. Urval från idégenereringen 

6. Konceptutveckling 

7. Urval från konceptutvecklingen 

8. Utveckling av slutförslag 

9. Realisering 

 

  

Förstudie

Insamling av 
information och fakta

Uppstart och 
planering

Gantt-schema

Analys av problem

Funktionsanalys
Kravspecifikation

Idégenerering

Brainstorming
Tankekarta
Bollplank

Urval från 
idégenereringen

Jämföra mot kraven
Pughs matris

Konceptutveckling

Utveckling av 
lösningar
Hitta bättre produkter

Urval från 
konceptutveckling

Jämföra mot kraven

Utveckling av 
slutförslag

CAD

Realisering

          Figur 3 - Produktutvecklingsprocess 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för projektet. Först den teoretiska 

referensramen för kylteknik och kylsystem som har legat till grund för projektets resultat. Sedan 

beskrivs det vilka parametrar som spelar in på hur ett klimat upplevs och vilka värden som är 

optimala för en god luftkvalité. De nämns även vilken påverkan hög värme kan ha på 

människokroppen. Till sist beskrivs de produktutvecklingsverktyg som har används under 

projektets gång.  

3.1 Kylteknik 

Definitionen av kylteknik är: ”tekniken att åstadkomma och utnyttja temperaturer som är lägre 

än omgivningens”. Kylteknik handlar om att värmeenergi förflyttas från en plats till en annan. 

Där värmen tas från blir det kallare och dit värmen förflyttas blir det varmare. Kylteknik kan 

utnyttjas både för kylning och uppvärmning (se Figur 4). För att kunna förflytta värme och bidra 

till att temperaturen blir lägre än omgivningens krävs det att någon form av drivenergi 

(exempelvis elenergi) tillförs (Granryd, u.d.).  

3.1.1 Kylare 

Kylning handlar om att föra bort värme. De finns olika typer av anordningar för att kunna göra 

detta och en generell benämning för dessa anordningar är ”kylare”. Olika kylare behöver olika 

mycket energi och kylmedel (vanliga kylmedel är vatten eller luft som används för att kyla ner 

de delarna i kylanläggningen som avger värme) beroende på vad det är för typ av kylare och 

vad det är som ska kylas (Anon., u.d.; Anon., u.d.).  

3.1.2 Köldbärare 

En köldbärare (kallas ofta för medium eller arbetsmedium) är vanligtvis en vätska som 

användas i kylanläggningar och det är tack vare den som värmen kan transporteras bort från de 

utrymme som önskas kylas. Den vanligaste köldbäraren är vatten blandat med olika tillsatser 

(salter, alkoholer eller glykoler) som är fryspunktsnedsättande. Exempel på vanliga köldbärare 

är vatten blandat med kalciumklorid, etanol eller etylenglykol (Anon., u.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 4 – Kylteknik kan utnyttjas både för uppvärmning och nerkylning (Anon., u.d.) 
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3.2 Kylsystem och kylprodukter 

Det finns många olika typer av kylsystem och produkter som kyler på olika sätt. Detta projekt 

innefattar en omfattande teoretiskt referensram kring kylsystem och kylande produkter som 

togs fram i förstudien. Dessa system och produkter redogörs för här nedan. 

3.2.1 Kylanläggning 

En begränsad yta där temperaturen är lägre är omgivningens. För att detta ska fungera måste 

värmeenergin föras bort från det ställe som ska kylas. De vanligaste är att en kylanläggning 

fungerar med hjälp av av en förångningsprocess som fungerar tack vare en elmotordriven 

kompressor (se Figur 5) (Anon., u.d.). 

Förångningsprocessen går till så att när arbetsmediet 

förångas tar förångaren i kylanläggningen att upp 

värme. Det är viktigt att förångningen är ständig och 

för att den ska vara det måste värme tillföras, denna 

värme måste naturligtvis vara i samma temperatur som 

mediets ångbildningsvärme. Det är denna tillförsel av 

värme som representerar kylanläggningens kyleffekt 

(eller tvärtom, upptagningen av värme i en 

värmepump) (Anon., u.d.).  

Ett vanligt exempel på en kylanläggning är ett kylskåp. 

Det är ett skåp som är värmeisolerat och utrustat med 

en kylapparat som ser till att det är önskad temperatur 

inuti skåpet (vanligtvis +1 till +8°C). Det fungerar på 

så vis att värme tas upp ur luften inuti skåpet för att sedan förflyttas till en förångare. Med hjälp 

av en kompressor kan sedan köldbäraren (mediet) cirkulera till en kondensor som gör att 

värmen släpps ut i luften på baksidan av kylskåpet. Enkelt förklarat fungerar det så att en vätska 

övergår från ett högt tryck till ett lägre tryck vilket gör att vätskan kan absorbera värmen från 

kylskåpet eller den omgivningen detta system finns i (Anon., u.d.).  

3.2.2 Kylmaskin 

Kylmaskiner är ofta installerade i anslutning till 

större verksamheter såsom varuhus eller 

industrier i form av en anläggning (se Figur 6). 

Kylmaskinens uppgift är likt andra kylsystem att 

åstadkomma temperaturer som är lägre än vad 

omgivningens temperatur är. De fungerar likt en 

kylanläggning och huvudkomponenterna är en 

förångare, en kompressor med motor och en 

kondensor. Förångaren är placerad i det 

utrymmet som ska kylas. All värme som 

förångaren tar upp och all den energi som 

kompressen behöver förs bort av kondensorn 

(Anon., u.d.).  

  

Figur 5 – Kylanläggning (Anon., u.d.) 

Figur 6 – Kylmaskin (Anon., u.d.) 
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3.2.3 Luftkonditionering/AC 

Luftkonditionering (se Figur 7) kan användas för att kyla och 

avfukta luft. Det används för att kyla ner inomhusluften eller 

luften i en bil till rumstemperatur när utomhustemperaturen 

är högre än normalt, som den vanligtvis är på sommaren. 

Luftkonditionering fungerar vanligtvis på samma sätt som ett 

kylskåp (Anon., u.d.).  

3.2.4 Fjärrkyla 

Används främst när stora eller flera byggnader ska kylas ner. 

Går till så att kallt vatten (mellan +5 och +7°C) eller en 

isblandning (0°C) cirkulerar i ledningar som ligger i 

marken/golvet och dessa gör att omgivningen kyls ned.  Detta 

är väldigt effektivt när många byggnader ska kylas ner 

samtidig. En bra sak med detta system är att exempelvis havsvatten kan användas för kylning 

(se Figur 8) (Werner, u.d.). 

3.2.5 Kylmatta 

Det finns flera olika varianter av kylmattor (se Figur 9) ute på marknaden idag (främst för 

hundar). De har lite varierande egenskaper. En del fungerar på så sätt att när någon lägger sig 

på mattan blir den sval. Dessa typer av mattor består av en gel som kyls ner när den utsätts för 

tryck (Härmoni Hundtillbehör AB, u.d.). Det finns andra typer av mattor som behöver läggas i 

vatten innan de ska användas, bland annat en matta 

från företaget Aqua Coolkeeper. Den behöver 

sänkas ner i vatten en kort tid för att den ska kunna 

fungera. Mattan innehåller en gel som heter 

HydroQuartz (denna gel aktiveras med hjälp av 

vatten). När mattan har doppats i vatten bir den 

kall och den ser också till att avdunstningen av 

värme ökar. Denna matta avger kyla i upp till fem 

dygn (Aqua Coolkeeper, u.d.).  

  

Figur 9 – Kylmatta (Anon., u.d.) 

Figur 7 – Luftkonditionering (Anon., 

u.d.) 

Figur 8 – Fjärrkyla (Anon., u.d.) 
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3.2.7 Kylväst 

Det finns en del kylande plagg ute på marknaden som istället för att 

vara nerkylande är avkylande. De använder sig av kroppens temperatur 

och producerar med hjälp av den ”svalka”. Det vanligaste plagget är 

en väst (se Figur 10). De är vanligen tillverkade av ett tunt material 

som omsluter kylelement som är insydda i västen. Kylelementen består 

av en geléliknande blandning (vatten blandat med en sorts miljövänlig 

natriumsulfat (glaubersalt) och olika kemikalier) som har en 

smältpunkt på 28°C. När en person har västen på sig upptar 

kylelementen den överskottsvärme som finns vilket gör att innehållet i 

kylelementen smälter vilket i sin tur gör att personen kyls ned. Den 

svalkande effekten varar i 2 – 4 timmar, sedan behöver västen laddas 

upp igen. Det gör den genom att kylelementen återgår till fast form, 

alltså måste västen vara på en plats där temperaturen är under 

smältpunkten (28°C) (Anon., 2004). 

Det finns flera olika varianter av kylvästar men ett företag som tillverkar kylvästar är TST-

Sweden. Deras västar har många bra egenskaper (TST Sweden AB, 2014; Anon., 2014): 

(Se Bilaga 1 för fullständig produktinformation). 

 Västarna används främst av brandmän 

 De väger cirka 2 kilo 

 Smältpunkten är 28°C 

 Västarna ser till att kroppen har en konstant normal kroppstemperatur 

 De kyler kroppen utan att personen som använder västen blir kall 

 De ska inte bäras direkt mot huden utan en tunn tröja ska alltid sitta underst 

 De fungerar i cirka 3 timmar 

 Om västen laddas upp i 22°C tar det 2 – 3 timmar, om det är 15°C tar det 1.5 timmar 

och är det 8°C tar det endast 30 minuter 

 Det finns en tillhörande kylbox som västarna kan laddas upp i 

 Västarna är flamsäkra 

 Västen innehåller inget som är farligt för miljön 

3.2.8 Kylhjälm 

Företaget Brain Cool har tagit fram en kylhjälm som heter 

Polar Cap System (se Figur 11). Den ska främst användas för 

att kyla ner hjärnan om en hockeyspelare har fått en smäll 

mot huvudet. Företaget Brain Cool är specialister när det 

kommer till kylning inom sjukvården (Anon., 2016; 

BrainCool, u.d.).  

  

Figur 10 – Kylväst (TST 

Sweden AB, 2013) 

Figur 11 – Kylhjälm (Anon., u.d.) 
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3.2.9 Kylande plagg för huvudet 

Keps, skärm, hatt (se Figur 12) och bandana är alla olika typer av huvudbonader som finns som 

kylande plagg. Alla dessa kommer från företaget Aqua Coolkeeper och fungerar på samma sätt 

som alla deras produkter. De läggs i vatten innan de ska användas och då 

aktiveras gelen HydroQuartz som gör att plagget blir kallt 

och avdunstningen av värme ökar. Alla deras produkter 

avger kyla i upp till fem dygn efter att de har doppats i 

vatten. De kan återanvändas hur många gånger som helst 

(Aqua Coolkeeper, u.d.).  

3.2.10 Kyldyna till stol 

En dyna som sätts fast på ryggstödet av en stol (se Figur 13), vilket ger kyla till 

ryggen. Det finns en variant från företaget Aqua Coolkeeper som fungerar på 

samma sätt som alla deras andra kylprodukter (Aqua Coolkeeper, u.d.).  

3.2.11 Kylande halsduk och handledsband 

En halsduk som viras runt halsen (se Figur 14) och ett band som enkelt kan fästas 

runt handleden. Även dessa produkt kommer från Aqua Coolkeeper och 

fungerar på samma sätt som deras andra kylprodukter (Aqua Coolkeeper, u.d.; 

Aqua Coolkeeper, u.d.).  

3.2.12 Extern kylning för bärbara datorer 

Det finns flera olika varianter av kylning för bärbara datorer ute på marknaden. 

De vanligaste består av en platta med en inbyggd fläkt som ska placeras under 

datorn (se Figur 15). Denna kan stå på ett bord exempelvis men 

fungerar också bra att ha i knät. Kylningen drivs av strömmen 

från datorn genom att kylplattan ansluts till datorns USB-port 

(net on net, 2016).   

3.2.13 Kylfläkt 

Det finns också olika varianter på kylfläktar (se Figur 16) ute på 

marknaden idag (även dessa främst för hundar). De är fläktar 

som har en typ av kylelement som kyler ner luften. Kylelementet 

behöver ligga i frysen för att det ska uppfylla sin funktion. När 

det är nerkylt stoppas de in i fläkten och på så vis blir luften som 

blåses ut kall. Själva fläkten kan drivas med hjälp av batterier eller el (Härmoni Hundtillbehör 

AB, u.d.; Härmoni Hundtillbehör AB, u.d.).   

  

Figur 12 – Kylande hatt 

(Anon., u.d.) 

Figur 13 – Kyldyna 

till stol (Anon., 

u.d.) 

Figur 14 – 

Kylande 

halsduk (Anon., 

u.d.) 

Figur 15 – Kylning för bärbar dator 

(Anon., u.d.)  

Figur 16 – Kylfläkt (Anon., u.d.) 
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3.2.14 NACA-kanaler 

En NACA-kanal är en form av luftintag som vanligtvis 

används på flygplan eller racerbilar. De är designade för att 

vara infällda i karossen (kallades ursprungligen för nedsänkt 

inlopp). De är endast den ytliga rampen som syns. Rampen 

har en strömlinjeformad kropp (se Figur 17). Anledningen 

till att kanalen är smal först och sedan vidgar sig i en båge 

är för att öka tvärsektionsarean (Anon., u.d.).  

NACA-kanaler är väldigt användbara då luft ska tas in på ställen som inte utsätts för direkta 

luftflöden. Det är vanligt att NACA-kanalerna är placerade längs sidorna av bilen eller på 

sidorna av motorhuven. NACA-kanalerna utnyttjar de luftflöde som finns, oavsett om bilen 

planerar att accelerera eller bromsa (Anon., u.d.).  

3.2.15 Vatten, snö och is 

Vatten, snö och is har länge utnyttjats för kylning. Människor har tidigt förstått att det är 

viktigt att kunna kyla främst livsmedel, därför samlade de is på vintern som de lagrade och 

utnyttjade när årstiden blev varmare. Idag används vanligtvis 

kylklampar (se Figur 18) om mat ska tas med exempelvis på 

picknick. Människor kom även tidigt på att om is och salt 

blandas blir temperaturen lägre än 0°C (Granryd, u.d.).  

 

 

  

Figur 17 – NACA-kanal (Anon., u.d.) 

Figur 18 – Kylklampar (Anon., u.d.) 
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3.3 Klimatupplevelse och god luftkvalité 

Det är flera parametrar som spelar in på hur ett klimat (i det här fallet inuti förarkupén) upplevs. 

Det mest väsentliga som spelar in är vilken aktivitet som utförs, val av kläder, vilken 

temperatur, hastighet och fuktighet luften har samt vilket temperatur det är på ytorna runt 

omkring en (Abergon, u.d.). Vädret och främst solen har en stor betydelse för vilken temperatur 

det blir inuti förarkupén (se Figur 19).  

Det är viktigt att vara noga med val av kläder och se till att luften (inuti kupén) blir av så god 

kvalité som det bara är möjligt utifrån de förhållanden som råder (Abergon, u.d.; 

Folkhälsomyndigheten, 2005; Arbetsmiljöverket, 2015). 

 Optimal lufttemperatur är 20 – 24°C 

 Optimal lufthastighet är <0.15 – 0.20 m/s, hastigheter över detta upplevs vanligtvis som 

obehagligt drag 

 Optimal luftfuktighet (RF) inomhus är mellan 30 och 65 % 

Dessa värden kan dock variera något från person till person. Vad som exempelvis är den 

optimala temperaturen för en enskild person beror på vilka krav den har, hur känslig den är och 

vilken ämnesomsättning den har. Det finns också vissa gruppen av människor som är mer 

känsliga än andra, exempelvis äldre människor (Folkhälsomyndigheten, 2005).  

Det finns en hel del risker med att vistas i ett utrymme som är väldigt varmt. Alldeles för höga 

temperaturer bidrar till att kroppen belastas fysiskt vilket i sin tur bidrar till att hjärtat behöver 

arbeta mer. Höga temperaturer kan också orsaka bland annat huvudvärk och illamående. Det 

som av högsta grad är relevant för detta projekt är att arbetsförmågan hos människor försämras 

när de utsätts för hög värme. Kroppen svarar direkt på värmen genom att sänka arbetstakten 

vilket bidrar till att omdöme och uppmärksamhet försämras vilket ökar risken för olyckor. 

Kroppen försöker dock uppnå en god värmebalans även om värmen runt omkring är mycket 

högre än ideal temperatur. Detta gör den genom att utvidga ytliga blodkärl och på så sätt öka 

blodflödet till huden och genom att svettas (Arbetsmiljöverket, 2015).  

  

Figur 19 – Temperatur i bilen (Anon., u.d.) 
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3.4 Produktutvecklingsverktyg 

Här nedan beskrivs de produktutvecklingsverktyg som har används i denna 

produktutvecklingsprocess. 

3.4.1 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema (se Tabell 1) är ett visuellt schema som tas fram för att få en överblick över 

vad som ska göras i projektet och när det ska göras, det hjälper också till med att säkerställa att 

tidsplanen håller. Det är utformat med en tidsaxel som delas upp i månader eller veckor 

beroende på hur långt projektet är och alla aktiviteter skrivs upp på ett lättöverskådligt vis. När 

ett Gantt-schema ska utformas är det viktigt att tänka på i vilken ordning alla aktiviteter ska 

genomföras och om flera aktiviteter eventuellt kan utföras parallellt med varandra. De olika 

aktiviteterna är ofta beroende av varandra i en process och genom att skriva upp dem och göra 

en tidsplan minskar risken för att projektet inte blir klart i tid (Ullman, 2010, pp. 131-132). 

 

 

 

 

3.4.2 Funktionsanalys 

En funktionsanalys (se Figur 20) är en analys av en produkts funktioner. Funktionerna delas 

upp i tre olika kategorier: huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. Huvudfunktionen 

ska förklara produktens syfte, delfunktionerna måste finnas för att huvudfunktionen ska kunna 

möjliggöras och stödfunktionerna är inte nödvändiga men de kan bidra till exempelvis utseende 

eller information. En funktionsanalys är bra att göra när nya produkter ska tas fram eller när 

befintliga produkter ska utvecklas. Det enklaste sättet att tillämpa denna metod på är att 

visualisera det med hjälp av ett funktionsträd där huvudfunktionen skrivs högst upp och 

delfunktioner och stödfunktioner skrivs under (Österlin, 2010, pp. 42-44).  

 

  
Huvudfunktion

Delfunktion

Stödfunktion

Delfunktion Delfunktion

Delfunktion

Varför?

Hur?

Tabell 1 - Gantt-schema exempel 

                        Figur 20 – Funktionsanalys 
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3.4.3 Kravspecifikation 

Målet med en produkt är alltid att kunden ska bli nöjd. Därför är det viktigt att produkten 

uppfyller kundens krav, marknadens krav och andra generella krav. Ett verktyg som hjälper till 

med detta är en kravspecifikation. I en sådan listas alla de krav som finns på en produkt. Det 

kan vara krav på exempelvis funktion, konstruktion, miljöpåverkan, ergonomi eller 

tillverkningsmetod. Det är viktigt att kraven som listas upp är konkreta och i bästa fall även 

mätbara. Kraven gör det lättare att se om produkten som tas fram är tillräckligt bra. 

Kravspecifikationen hjälper även till med att visa vilka begränsningar som finns på produkten 

(Österlin, 2010, pp. 51-53).  

Kraven som listas upp i kravspecifikationen kan delas upp i ”ska”- och ”bör”-krav. De 

förstnämnda är de krav som måste uppfyllas och de sistnämnda är mer som en bonus. Om ”bör”-

kraven uppfylls förbättras produkten, men det är inte nödvändiga att ha med (Österlin, 2010, 

pp. 51-53).  

Det är dock viktigt att ha en god balans av krav i en kravspecifikation. Om det är alldeles för 

många krav blir projektet väldigt begränsat och det kan vara svårt att sväva iväg med 

exempelvis designen. Slutprodukten blir sällan bra om ett projekt är alldeles för snävt och 

limiterat. Men det får inte vara åt andra håller heller, att det är alldeles för få krav. Då kan 

projektet uppfattas som otydligt och det blir svårt att ta fram en produkt som kunden vill ha. 

Finns det inga krav kan slutresultatet bli lite hur som helst. Det är som sagt viktigt att det är en 

bra balans av krav (Österlin, 2010, pp. 51-53).  

3.4.4 Brainstorming 

Brainstorming är ett verktyg som används för att ta fram så många förslag på lösningar som det 

bara är möjligt. Brainstorming kan utföras i grupp eller enskilt. Det som är viktigt är att alla 

idéer som tas upp antecknas. Även om ett förslag kan låta orealistiskt ska det ändå skrivas ner, 

det kan finnas något användbart i varje idé. Målet är att få fram ett stort antal förslag på 

lösningar, därför är det också viktigt att inga idéer kritiseras under brainstormingen (Ullman, 

2010, p. 190). Det är bra att sitta i olika miljöer när brainstormingen utförs och det är också bra 

att ha en tidsgräns. Istället för att sitta för länge kan brainstormingen utföras vid olika tillfällen. 

Kom ihåg att vara kreativ och våga tänka utanför boxen (Österlin, 2010, p. 51). 

3.4.5 Tankekarta 

Tankekarta (se Figur 21) är ett verktyg som gör att 

det går snabbt att sammanställa tankarna som finns 

gällande ett problem. Det går till så att ett 

nyckelord eller en mening som beskriver 

huvudproblemet skrivs i mitten av ett papper eller 

på exempelvis en whiteboardtavla och sedan skrivs 

ord eller meningar (delproblem) runt omkring som 

är kopplade till huvudproblemet. Detta verktyg ger 

en bra och lättöverskådlig bild över problem och 

delproblem och hur de hänger ihop med varandra 

(Anon., u.d.; Anon., u.d.).  

  

Nyckelord

Delproblem

Delproblem

Delproblem

Delproblem

Figur 21 – Tankekarta exempel 
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3.4.6 Bollplank 

Bollplank är en metod som handlar om att diskutera förslag till lösning med en kunnig person. 

Det börjar med att förslagen visas och förklaras för den utomstående personen och sedan får 

denne komma med feedback och tips på hur den hade gjort. Det är viktigt att låta någon annan 

få ge sina tips och idéer på hur en produkt kan förbättras. Det kan leda till att produkten 

utvecklas och nya idéer kan komma fram, vilket ofta leder till ett bättre slutresultat (Österlin, 

2010, p. 51). 

3.4.7 Jämföra mot kraven 

Ett enkelt och snabbt sätt för att se vilka koncept som är värda att gå vidare med är att jämföra 

dem mot kraven från kravspecifikationen. De koncept som inte håller måttet kan direkt plockas 

bort.  

3.4.8 Pughs matris 

Pughs matris (se Tabell 2) är ett verktyg som hjälper till med att jämföra koncept mot de krav 

som finns och se vilket koncept som stämmer mest överens med kraven. De krav som används 

tas fördelaktigt direkt från kravspecifikationen. Kraven skrivs upp till vänster i matrisen och de 

koncept som ska utvärderas skrivs högst upp. Alla krav har en siffra bredvid sig som talar om 

hur viktigt kravet är, ju högre siffra desto viktigare anses kravet vara. Ett av koncepten används 

som en referens, det är vanligt att välja antingen favoritkonceptet (för att se hur bra det verkligen 

är) eller ett av de medelmåttiga koncepten som referens. Referenskonceptet får bara ”0” i sin 

rad. Sedan jämförs de övriga koncepten med hur väl de uppfyller kraven. Om ett koncept anses 

uppfylla ett krav bättre än referenskonceptet blir det ett ”+” och om det anses uppfylla ett krav 

mindre blir det ett ”-”, anses koncepten uppfylla kravet likvärdigt blir det en ”0”. När alla 

koncept har jämförts mot kraven räknas det ut vilket koncept som har fått högst respektive lägst 

poäng. Det blir då enkelt att se vilket koncept som uppfyller kraven bäst, sämst och ordningen 

där emellan (Ullman, 2010, pp. 222-224).  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9 3D-modellering (CAD) 

CAD, Computer Aided Design, är ett verktyg som gör det möjligt att ta fram grafiska 

modeller i en 3D-miljö. Att ta fram grafiska bilder är ett bra sätt när en idé ska visas för någon 

annan, det är helt enkelt ett bra sätt att kommunicera idéer med (Ullman, 2010, pp. 118-119). I 

detta projekt används CAD-programmet Solid Works. 

  

Tabell 2 – Pughs matris exempel 
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4 GENOMFÖRANDE 

I följande avsnitt redogörs det hur projektet har genomförts steg för steg med hjälp av den 

teori som beskrivs i avsnittet ovan.  

4.1 Förstudie 

Examensarbetet startade med en förstudie för att samla in relevant information och få kunskap 

som var viktig för ett fortsatt bra arbete med projektet. God baskunskap leder till ett bra och 

välarbetat slutresultat. 

Första steget var att läsa på om kylteknik för att få en bild av vad det är och hur det fungerar. 

Sedan fortsatte arbetet med att hitta information om olika kylsystem och produkter som finns 

ute på marknaden idag. Det var viktigt att hitta många olika varianter av kylsystem och 

produkter för att kunna möjliggöra att välja det bästa för ändamålet i detta projekt. Det kan vara 

så att flera olika system eller produkter kommer att behöva användas för att få det absolut bästa 

slutresultatet.  

När förstudien var gjord fanns det en mycket bredare kunskap om kylteknik och olika 

kylsystem/produkter vilket var viktigt för fortsatt arbete i projektet.  

4.2 Projektplanering 

När ett projekt ska genomföras är det viktigt att ha en tydlig plan. Vad är det som ska göras och 

när ska det göras. Allt detta bör vara lättöverskådligt. För att underlätta att hålla reda på detta 

gjordes ett Gantt-schema (se Tabell 3 (för större bild se Bilaga 2)). Tidslinjen delades upp i 

veckor och det skrevs upp vilken aktivitet som skulle genomföras vilken vecka. Vissa aktiviteter 

kunde utföras parallellt med varandra och detta syntes tydligt i Gantt-schemat. Några 

justeringar gjordes dock under projektets gång. 

  

Tabell 3 – Gantt-schema 
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4.3 Funktionsanalys 

En funktionsanalys sammanställdes (se Figur 22) för att enkelt kunna se vilka funktioner som 

var viktiga. Funktionerna delades upp i en huvudfunktion med tillhörande delfunktioner och 

stödfunktioner. Huvudfunktionen fastställdes till ”kylning av förarmiljö”. 

4.4 Kravspecifikation 

De som främst låg till grund för kravspecifikationen var funktionsanalysen, uppdragsgivarens 

önskemål och åsikter från studenter i projektgruppen.  

Nödvändiga krav 

 Kylsystemet/produkten ska göra förarmiljön i bilen svalare att vistas i 

 Kylsystemet/produkten ska kunna användas utan att behöva ta energi från bilens batteri 

 Kylsystemet/produkten ska fungera trots att värmen i Australien är hög (25-35°C (för 

information om temperaturen i Australien se Bilaga 3)) 

 De som kyler ska inte vara i vägen för eller störa föraren 

 Eventuella system/produkter som används ska inte vara miljöfarliga 

Önskvärda krav 

 Kylningen bör kunna fungera effektivt under en längre tid 

 Kylprodukterna bör kunna användas flera gånger 

 Kylningen bör fungera oavsett körhastighet 

 Det bör vara skugga i kupén under i stort sett hela tiden 

  

Kylning av 
förarmiljö

Luftflöde in 
i bilen

Fungera bra 
oavsett 

körhastiget

Skugga

Täcka hela 
kupén

Kylande 
produkter

Lång kyltid

Transportera 
bort värme

               Figur 22 – Funktionsanalys 
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4.5 Idégenerering  

I detta fall blev idégenereringen lite annorlunda med tanke på att det inte var en helt ny produkt 

som behövdes tas fram utan det var mer fokus på att hitta rätt produkt och se vilka lösningar 

som skulle kunna vara relevanta för ändamålet.  

4.5.1 Brainstorming 

Brainstorming användes i början av idégenereringen för att ta reda på hur olika lösningar som 

inkluderar kylning kan användas på bästa sätt för ändamålet i detta projekt. Det var främst 

befintliga produkter och hur de kan användas som kom upp under denna brainstorming, men 

även lite nya förslag på lösningar kom upp (för sammanställning av brainstorming se Bilaga 4). 

Själva brainstormingen utfördes vid tre tillfällen i olika miljöer under loppet av 10 minuter 

vardera. Alla idéer skrevs eller skissades ner för hand (se Figur 23 (för större bild se Bilaga 5)).  

 

 

  

Figur 23 – Brainstorming 
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4.5.2 Tankekarta 

En tankekarta ritades upp (se Figur 24 (för större bild se Bilaga 6)) för att få klarhet i vilka 

problem som fanns och vilka möjliga lösningar det kunde finnas till dessa problem. 

Huvudproblemet ”varmt i kupén” skrevs upp i mitten av ett papper och sedan skrevs delproblem 

som är kopplade till huvudproblemet runt om. För att tydligt visa att det är kopplade till varandra 

drogs ett streck emellan dem.  

Alla problem liknade de funktioner som kom från funktionsanalysen. De tre delfunktionerna 

som tillhörde att transportera bort värme ringades in med en annan färg. Detta för att det kändes 

som att dessa tre skulle vara viktiga parametrar i projektet. Att batteriet inte skulle användas 

var redan en självklarhet med tanke på att det var ett viktigt krav och att värme måste 

transporteras bort var en väldigt given funktion. Men de tre problem (som ringades in i en annan 

färg) skilde sig från varandra men alla hade en bidragande faktor till att lösa huvudproblemet. 

Redan när detta verktyg användes kändes det som att dessa tre var nyckeln till en lösning, skulle 

alla dessa problem lösas skulle även huvudproblemet göra det. Och om något av problemen inte 

kunde lösas skulle de försämra resultatet i sin helhet. Det är alltså anledningen till att dessa tre 

är inringade i en annan färg.  

Därefter skrevs lösningar till problemen upp som även de kopplades ihop med streck för att 

visa vilka lösningar som tillhörde vilket problem. Tankekartan gav en helhetssyn på vilka 

problem som behövdes lösas och vilka eventuella lösningar som fanns. Dessa lösningar 

behövdes tittas närmare på för att se vilka som var värda att använda och gå vidare med. Några 

av de förslag på lösningar som skrevs upp var bland annat ett tonat tak eller ett solskydd likt ett 

sådant i bilar, dessa lösningar skulle kunna bidra till skugga i kupén.  

Slutligen sammanställdes hela tankekartan i en rapport (finns att läsa här nedan). 

 

Figur 24 – Tankekarta 
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4.5.2.1 Rapport av tankekarta 

Problemet som tankekartan utgick från var ”varmt i kupén”. Delproblemen som togs med blev 

totalt sex stycken. Varje delproblem kopplades ihop med lösningar eller tips på vad som 

underlättar för problemet.  Här nedan listas alla delproblem och under dem deras lösningar 

och tips. 

Transportera bort värme 

A och O för att kylning ska uppstå är att värme transporteras bort.  

 Kylning 

 Drivenergi 

 Köldbärare 

 Förångningsprocess 

Undvika sol 

Under tävlingens gång kommer bilen i princip att utsättas för konstant solljus. Solen som lyser 

in i kupén behöver minimeras för att undvika alldeles för höga temperaturer. 

 Tonat tak 

 Bil-solskydd 

Inluft i kupén 

Luft in i kupén ger kylning men det ger också en känsla av en behagligare miljö. Även om 

inte temperaturen sjunker avsevärt bidrar det till att känslan av frisk luft och svalka ökar.  

 Någon form av fläkt 

 Hål i karossen 

 NACA-kanaler 

 Guida luften som kommer in vid däcken in i kupén 

 Guida luften med rör fram till föraren 

Direkt kylning av förare 

Det är bra om föraren kan kylas ner. Är det varmt bidrar det till lägre koncentrationsförmåga 

och trötthet. Om föraren kan ha något som kyler kroppen direkt är det en fördel. 

 Kylväst 

 Kylmatta 

 Kylande plagg för huvudet 

 Kylande handledsband 

God kylning oavsett körhastighet 

Om bilen står stilla eller om den kör i 70 km/h påverkar naturligtvis luftdraget. Det är viktigt 

att föraren kan uppleva någon form av kyla även när bilen måste köra sakta.  

 Komplettera flera lösningar med varandra 

 Ha minst en lösning som inte påverkas av körhastighet 
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Batteriet i bilen får inte användas  

Batteriet måste enbart användas för att driva bilen framåt. Därför ska kylningen fungera helt 

utan att behöva ta energi från batteriet.  

 Separat kylning  

 Ta vara på vinddraget 

 Använd produkter som kyler på annat sätt 

4.5.3 Bollplank 

Det är väldigt viktigt att bolla sina tankar och idéer med utomstående personer för att få en 

annan syn och kanske även lite nya tips på lösningar. Detta gjordes vid flertalet tillfällen under 

hela idégenereringen. Vänner, familj, studenter, andra team som varit med och tävlat, 

handledare och examinator fick alla lyssna på hur tankarna gick för att sedan komma med sina 

egna förslag och tips på hur arbetet med projektet skulle kunna gå vidare. Detta hjälpte väldigt 

mycket och det gav även bekräftelse på att det som hade gjorts var bra och att det var på väg åt 

rätt håll.  

Mailkontakten med medlemmar från andra lag som varit med och tävlat var väldigt givande. 

De berättade om hur de hade tänkt när det kom till kylning i deras bilar. De flesta lagen hade 

inte ansträngt sig så värst mycket för att ta fram ett bra kylsystem. Några hade lite mer 

genomtänkta lösningar än andra men alla lag var överens om att inte stjäla någon energi från 

bilens batteri. De vanligaste sättet generellt att kyla ner kupén på i tävlingen verkar vara att ha 

någon form av luftflöde in i bilen. 

4.5.4 Produkter och förslag på lösningar som togs fram under idégenereringen 

Under idégenereringen kom många olika förslag på lösningar upp. Några kom fram under 

brainstormingen, några när tankekartan utfördes och de sista när metoden bollplank användes. 

De är blandade varianter på lösningar och det kan krävas att flera av dem behöver användas för 

bästa möjliga slutresultat.  

4.5.4.1 Vatten, snö & is 

Kallt vatten, snö eller is kan användas till kylning. De var det absolut första som kom upp i 

huvudet under brainstormingen. På vintern är det kallt och då bildas snö och is. Detta kan tas 

vara på och användas för kylning.   

4.5.4.2 Kylklampar 

Vanliga kylklampar som läggs in i kupén. De avger givetvis kyla. Det var en produkt som kom 

upp i huvudet under brainstormingen när fokus låg på vatten, snö och is. 

4.5.4.3 Kylväst 

Någon form av väst om kan kyla ner föraren under tiden denne kör. Denna idé skrevs upp under 

brainstormingen men från början kom det som ett tips från JU Solar Team (2016-04-02). Det 

finns flera olika varianter på västar och det gäller att hitta den bästa som kan kyla ner under en 

lång tid samtidigt som den kan laddas upp snabbt igen. 

4.5.4.4 Kylmatta 

En matta eller dyna som kan avge kyla. Denna skulle lämpligtvis kunna ligga på förarstolen. 

Detta var också en idé som kom fram under brainstormingen. Det är viktigt att hitta en flexibel 

matta som är tillräckligt stor och den bör även vara bekväm att sitta på. 
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4.5.4.5 Kylhjälm 

Förarna från Jönköpings team poängterade att det var viktigt att hålla huvudet kallt (2016-04-

02). De sa också att det var skönt att ha hjälm på sig. En tanke som kom upp under 

brainstormingen var om dessa två skulle gå att kombinera ihop så att slutresultatet skulle bli 

likt en kylhjälm.  

4.5.4.6 Kläder som kyler 

Direkt kyla för föraren känns viktigt. Kan flera olika klädesplagg ha en kylande förmåga? I 

slutet av idégenereringen när de olika verktygen var använda kom tanken upp om att det bör 

finnas många olika varianter av kylande plagg på marknaden. Detta undersöktes och några av 

de plagg som hittades var: 

 Keps 

 Hjälm 

 Hatt 

 Väst 

 Handledsband 

 Bandana 

4.5.4.7 Kylfläkt 

En fläkt som även kan ha en kylklamp i sig vilket ger en kall och fläktande luft. Om en kylklamp 

och en fläkt kan kombineras vore det toppen. Det finns kylfläktar med tillhörande kylblock som 

säljs främst till hundar (de ska sitta i hundburar). Det var under brainstormingen som denna 

produkt helt plötsligt bara poppade upp i huvudet. 

4.5.4.8 Rör med kallt vatten i  

Likt fjärrkyla skulle rör med kallt vatten i kunna utnyttjas. Om dessa går igenom bilen på något 

vis kan de avge kyla. Detta var en idé som kom fram under brainstormingen. Fjärrkyla är en 

variant av kylning som använder sig av rör med kallt vatten i och denna teknik skulle kanske 

kunna utnyttjas i bilen på något sätt. 

4.5.4.9 Kylanläggning 

Någon form av kylanläggning. De kyler på ett effektivt och kontrollerat sätt. En av de vanligaste 

kylanläggningarna som i stort sett alla känner till är ett kylskåp. Detta var en idé som kom upp 

tidigt under brainstormingen. 

4.5.4.10 Luftkonditionering/AC 

Luftkonditionering/AC är effektiva sätt att kyla ner omgivningen på och de används vanligtvis 

i bilar. De är enkelt att välja vilken temperatur som önskas. Även detta förslag till lösning kom 

upp under brainstormingen. 

4.5.4.11 Hål i karossen 

Luft som strömmar in i kupén likt att de blåser gör att även om inte temperaturen sjunker så 

känns det något svalare. Om det finns hål i karossen eller i framrutan kan luft strömma in vilket 

kan skapa en behagligare förarmiljö. Denna idé skrevs upp vid brainstormingen men från början 

kom tipset från JU Solar Team (2016-04-02). 
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4.5.4.12 Rör som riktar inluften direkt mot föraren 

Om det enbart är hål i karossen eller i framrutan kan luftströmmen in i bilen bli väldigt svag om 

bilen inte kör tillräckligt fort. I värsta fall kommer kanske inte ens luften att nå ända fram till 

föraren. Då kan ett rör vara till hjälp. Om röret sitter vid hålet och sedan är riktat mot föraren 

bli luften stark och koncentrerad enbart mot föraren. Och då är det större chans att luften som 

kommer in når föraren oavsett hur fort bilen kör (i alla fall i teorin). Denna idé kom fram under 

en diskussion med handledarna (2016-04-04).  

4.5.4.13 NACA-kanaler 

Sådana kanaler används ofta på formel 1 bilar. De ser till att luft kommer in i bilen. De kyler 

inte luften i sig själva utan ser till att de luftflöde som finns tas vara på. Detta var ett tips från 

Nuon Solar Team (2016-04-20). 

4.5.4.14 Guida all luft som strömmar in i bilen in i kupén 

Luft kommer strömma in på flera ställen när bilen åker. En lösning är att ta vara på den. 

Exempelvis kan luften som kommer in vid däcken guidas vidare in i förarkupén. Även detta var 

ett förslag på lösning från Nuon Solar Team (2016-04-20). 

4.5.4.15 Fläkt inuti bilen som är reglerbar 

Det vore bra om föraren själv kan reglera hur mycket luft det ska komma in i kupén och hur 

den ska riktas. En fläkt likt en sådan i en bil vore kanske ett alternativ. Om inluften kan styras 

direkt till en sådan. Även om luften som kommer in inte är kyld kommer den att bidra till en 

bättre miljö för föraren. Olika personer vill troligtvis ha luften in i bilen på olika sätt, därför 

vore ett reglerbart system väldigt bra. Detta var ett förslag som kom upp efter en diskussion 

med en annan student från projektgruppen (2016-04-19). 

4.5.4.16 Solskydd likt de i bilar 

Solen är ett problem under tävlingen. Ett solskydd likt de i bilar (de som kan fällas upp och ner 

uppe i framrutan) ger möjligheten för föraren att själv reglera hur skuggan ska vara. Det är 

viktigt att åtminstone ha skugga i ansiktet så att föraren slipper sitta och kisa hela tiden. Att kisa 

skulle bidra till huvudvärk vilket i sin tur bidrar till sämre körförmåga. Även detta var ett förslag 

från en student från projektgruppen (2016-04-13). 

4.5.4.17 Tonat tak 

Kupén till bilen ska troligen vara formad likt en glaskupol. Bästa sättet för att få skugga på 

större delen av föraren borde vara att tona taket. JU Solar Team hade ett heltäckande tak på sin 

kupé vilket bidrog till skugga för föraren. De berättade att detta var en viktig detalj för att 

undvika extrem värme inuti kupén (2016-04-02). Om bilen som ska byggas i Eskilstuna ska ha 

en transparant kupé skulle alternativet vara att tona takdelen. Denna idé kom upp under 

brainstormingen. 
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4.6 Urval från idégenerering 

Verktygen ”jämföra mot kraven” och ”Pughs matris” användes vid urvalet från 

idégenereringen. 

4.6.1 Jämföra mot kraven 

Förta steget i gallringen från idégenereringen var att jämföra alla produkter och förslag till 

lösningar mot kraven från kravspecifikationen. De som inte uppfyllde de viktiga kraven kunde 

direkt plockas bort.  

Det var främst kravet ”kylsystemet/produkten ska kunna användas utan att behöva ta energi 

från bilens batteri” som inte kunde uppfyllas av alla produkter och förslag till lösningar. De 

som behövdes plockas bort på grund av detta var: 

 Kylfläkt (som drivs av ström eller batterier) 

 Kylanläggning, kylskåp (drivs av ström) 

 Luftkonditionering/AC (drivs av ström) 

En annan produkt som inte kunde uppfylla kravet ”de som kyler ska inte vara i vägen för eller 

störa föraren” behövdes också plockas bort. Denna produkt var: 

 Kylhjälm (den från Brain Cool kräver att en tillhörande utrustning är uppställd) 

Om en kylhjälm skulle användas skulle den behöva fungera utan en tillhörande utrustning.  

4.6.2 Pughs matris 

Därefter användes verktyget Pughs matris för att få fram vilka produkter och förslag till 

lösningar som uppfyllde kraven bäst respektive sämst. På grund av att vissa produkter ger direkt 

kylning medan inluft i kupén ger mer en känsla av en svalare miljö blev det lite svårt att jämföra 

dem med varandra. Fokus i detta projekt var att hitta den bästa kylningen för förarmiljön. 

Självklart bidrar inluft till detta men det är lättare att se till hur exempelvis en kylväst ger en 

direkt kylande effekt. Därför blev resultatet av den första Pughs matrisen (se Bilaga 7) där 

produkten ”kylväst” användes som referens inte rättvist.  

Efter att den första Pughs matrisen var gjord blev det uppenbart att detta verktyg behövdes 

användas igen men med andra förutsättningar. Det var i stort sett självklart redan från början 

att fler lösningar skulle komma att behövas kombineras för bästa möjliga slutresultat. Från 

funktionsanalysen kunde det utläsas att luftflöde in i bilen, skugga i kupén och kylande 

produkter var de tre funktioner som behövdes för att på bästa möjliga sätt kunna transportera 

bort värme och på så sätt kyla ner förarkupén. Därför kategoriserades alla produkter och förslag 

till lösningar på detta sätt och tre nya Pughs matriser utfördes. På så vis blev det lättare att 

jämföra produkterna och lösningarna sinsemellan och resultatet blev mycket mer tillförlitligt.  

  



26 
   

4.6.2.1 Pughs matris - luftflöde in i bilen 

Först gjordes en Pughs matris med alla lösningar som berörde ”luftflöde in i bilen” (se Tabell 

4). 

 Hål i karossen 

 Rör som riktar inluften direkt mot föraren 

 NACA-kanaler 

 Guida all luft som strömmar in i bilen in till kupén 

 Fläkt inuti bilen som är reglerbar 

Den vinnande produkten för luftflöde in i bilen blev NACA-kanaler. Dock var det ganska svårt 

att jämföra de olika lösningarna med varandra utan att faktiskt ha provat dem i verkligheten. 

Därför kändes inte vinnare helt klockren.  

Resultatet togs upp och diskuterades med projektgruppen. Deras förslag var att försöka lösa 

problemet med luften inuti kupén med hjälp av hål både framför och bakom föraren. Framför 

för att få in luft och bakom för att få ut luft. Hålet eller hålen framför föraren skulle gärna kunna 

vara reglerbara. Lösningen skulle i så fall behöva bli en kombination av koncepten ”hål i 

karossen” och ”reglerbar fläkt”.  

Ett starkt argument för att hål i karossen är en bättre lösning än NACA-kanaler är att all plats 

uppe på karossen bör utnyttjas för solcellerna. Om NACA-kanaler placeras på karossen kan de 

i slutändan vara i vägen för solcellerna vilket kommer leda till att NACA-kanalerna kommer 

att behövas plockas bort. Att alla solceller ska får plats är ett måste men så är det även att luft 

kan strömma genom kupén. På grund utav detta kändes det rimligt att ta till sig projektgruppens 

förslag och arbeta vidare med en lösning som innefattar hål i karossen (alltså hål i själva kupén).  

Det skulle eventuellt kunna gå att placera transparanta NACA-kanaler i sidorutorna för att få in 

luften i bilen på så vis. Problemet med en sådan lösning är att det eventuellt kan bli svårt att 

reglera luftflödet. Men de viktigaste är att det inte stör sikten för föraren.  Luften måste komma 

in någonstans men lösningen kan inte ta solcellernas plats och den får inte heller störa förarens 

sikt allt för mycket. (För stor bild av matrisen se Bilaga 8). 

  

Tabell 4 – Pughs matris, luftflöde in i bilen 
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4.6.2.2 Pughs matris – skugga i kupén 

Därefter gjorde en Pughs matris med de lösningar som berörde ”skugga i kupén” (se Tabell 5). 

 Solskydd likt de i bilar (se Figur 25) 

 Tonat tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vinnande konceptet för att få skugga i kupén blev tonat tak. Detta kändes som en självklar 

lösning. Det skulle ge optimal skugga och det skulle inte vara i vägen för föraren på något vis. 

Även detta diskuterades med projektgruppen och de höll med om att detta var den bästa 

lösningen för att få skugga. (För stor bild av matrisen se Bilaga 9). 

 

 

  

Tabell 5 – Pughs matris, skugga i kupén 

Figur 25 – Solskydd i bil 
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4.6.2.3 Pughs matris – kylande produkter 

Sist gjordes en Pughs matris med de lösningar som berörde ”kylande produkter” (se Tabell 6). 

 Kylväst 

 Kylmatta 

 Kläder som kyler 

 Rör med kallt vatten i 

 Kylklampar 

 Vatten, snö & is 

När det kom till vinnaren av kylande produkter blev det inte en utan flera. Kylväst, kylmatta 

och kylande kläder fick alla samma poäng. Det kändes dock logiskt med tanke på att de alla är 

likvärdiga produkter med liknande funktioner. De gäller bara att hitta de mest lämpliga 

produkterna för ändamålet i detta projekt. Detta diskuterades såklart också med projektgruppen 

och de tyckte att det lät rimligt. (För stor bild av matrisen se Bilaga 10).  

Studenterna från projektgruppen gillade lösningen med att kylningen var uppdelat i tre 

kategorier; luftflöde in i bilen, skugga och kylande produkter.  

Resultaten diskuterades givetvis även med handledarna. 

Efter att dessa tre Pughs matriser var utförda och resultatet hade diskuterats med studenter från 

solbils-gruppen och handledarna var det dags att gå vidare till nästa steg i processen.  

  

Tabell 6 – Pughs matris, kylande produkter 
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4.7 Utveckling av slutförslag 

Produkterna och lösningarna som ska användas i bilen behöver givetvis vara anpassade på bästa 

sätt efter de förhållanden som finns. Därför behövdes några lösningar arbetas vidare med.  

4.7.1 Luftflöde in i bilen 

Just luftflödet in i bilen var det som behövdes tittas närmare på och utvecklas till ett färdigt 

förslag på lösning. Det som fanns att utgå från var att det skulle vara hål fram och bak i kupén 

och hålet eller hålen fram skulle helst gå att reglera storleken på. Om föraren känner att den vill 

ha mer eller mindre luft in i kupén bör detta vara lätt att ändra på.   

Steg ett var att se om det fanns några befintliga lösningar som det kunde gå att använda sig av. 

Och här är de som hittades: 

4.7.1.1 Ventil för luftintag 

En ventil som gör att luften som kommer in i kupén kan regleras något (se Figur 26). Denna 

monteras i ett hål som är 76.3 mm i diameter (L-M-R, u.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.2 Annan variant av ventil för luftintag 

En annan variant av ventil som även denna är reglerbar (se Figur 27). Ventilen har samma mått 

som ovanstående, alltså behöver monteringshålet även för denna vara 76.3 mm i diameter (L-

M-R, u.d.). Naturligtvis finns det många olika varianter på fläktar och ventilationsanordningar, 

med olika utseende och storlek. Vissa kan reglera hastighet och riktning på luften som kommer 

in medans andra enbart kan öppnas eller stängas. 

 

  

Figur 26 – Ventil (Anon., u.d.) 

Figur 27 – Annan variant av 

ventil (Anon., u.d.) 
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4.7.1.3 Luftintag för fönster 

Ett luftintag som ska placeras på ett fönster (se Figur 28), lite likt en NACA-kanal. Finns flera 

olika varianter av utformningar. Svårt att reglera luften som kommer in dock (L-M-R, u.d.).  

 

 

 

 

 

 

4.7.1.4 Ventilationsfönster 

Ett ventilationsfönster tillverkat i plexiglas som går att montera på alla typer av plastrutor. 

Produkten är komplett med skjutfönster, skenor och rostfria skruvar. Det är även förborrade 

monteringshål (se Figur 29). Skenorna är 434 mm långa och fönstret är 210 x 210 mm (L-M-

R, u.d.).  

 

 

 

 

 

4.7.1.5 Placering av hål i karossen 

Luften i karossen bör ha ett ständigt flöde, ny fräsch luft ska komma in och för att sedan 

transporteras ut. Detta är tänkt att lösas med hjälp av hål i karossen. Den stora frågan var bara 

hur många hål det skulle behövas och vart dessa hål skulle kunna placeras.  

Här nedan är en CAD-bild (se Figur 30) som visar hur stort utrymme föraren kommer att ha i 

bilen. Det är en bild på bilen i genomskärning och det ljusblåa visar vart föraren kommer att 

sitta. Här syns det att luften antingen skulle kunna passera föraren från främre delen av kupén 

till den bakre delen av kupén, eller från förarens fötter och ut genom bakre delen av kupén. 

Eller så skulle eventuellt dessa två lösningar kunna kombineras. Det finns också en variant på 

lösning som inkluderar att ha hålen i sidorutorna.  

 

 

  

Figur 28 – Luftintag för fönster (Anon., u.d.) 

Figur 29 – Ventilationsfönster (Anon., u.d.) 

    Figur 30 – Bilen i genomskärning där platsen för föraren syns tydligt 
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För att ta reda på vilket eller vilka av dessa alternativ som var bäst så togs frågan upp med några 

studenter från projektgruppen. Dels för att vara säker på vilka lösningar som var rimliga att 

genomföra men också för att få lite feedback på förslagen.  

Hålen fram i kupén var inga som helst problem att genomföra eftersom att de inte skulle vara 

någon annan komponent framför förarrutan. Hålen bak i kupén och på sidorutorna likaså, inga 

problem att fixa dem. Det verkade även vara grönt ljus när det kom till hålen nere vid fötterna. 

De skulle förmodligen inte vara i vägen för eller störa någon annan komponent i bilen.  

Den främsta lösningen ansågs vara att utnyttja chansen att ha många lufthål. Vid fötterna, i 

framrutan, i sidorutorna och bak i kupén. 

Detta koncept testades genom att ta fram CAD-bilder som skulle visa på hur detta skulle kunna 

se ut i verkligheten. De blåa markeringarna på bilden nedan representerar vart hålen skulle 

kunna vara placerade (se Figur 31).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ett större hål i vardera sidoruta som är tänkt att kunna ha öppet eller stängt beroende på vad 

föraren tycker känns bäst. Här skulle ett ventilationsfönster vara lämpligt att använda. Det togs 

även fram förslag på hur hålen i framrutan och vid fötterna skulle kunna placeras. Efter att ha 

sett hur karossen är tänkt att se ut kändes det som att hål i framrutan med ett diametermått på 

cirka 80 mm skulle bli alldeles för stort. De blåa markeringarna som syns på bilden är mer är 

hälften så små. Detta känndes mer rimligt med tanke på att de inte skulle störa sikten för föraren 

(se Figur 32). Antingen kan hålen bara 

vara hål eller så finns möjligheten att 

placera ventiler i hålen så att luften som 

kommer in kan regleras (öppnas eller 

stängas). Hålen vid fötterna kan tillverkas 

i den storlek som känns bäst när väl 

karossen byggs på riktigt. Det syntes i 

CAD-modellen att hålen vid fötterna inte 

kommer att störa någon annan 

komponent eller funktion i bilen. Därför 

kan dessa hål tillverkas i den storlek som 

känns mest lämplig. Den mest lämpliga 

storleken kommer att vara enklare att se 

när bilen är tillverkad på riktigt. 

Figur 31 – Karossen med blå markeringar som visar vart hålen kan placeras 

Figur 32 – Lufthålen i karossen 
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Det togs även fram ett förslag på hur hålen bak i karossen kan se ut och placeras (se Figur 33). 

Varför de sattes högt upp beror på att luften bör passera föraren bättre då, med tanke på att 

förarens huvud kommer vara i höjd med dessa hål. Om hålen placeras för långt ner blir luftflödet 

endast i den lägre delen av karossen, men med hålen högre upp bör luften passera hela kupén 

och föraren bör få maximalt luftdrag på sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I programmet Solid Works togs det även fram en simulering för att se hur lufttrycket runt 

bilen skulle bete sig (se Figur 34). Det visade sig att där hålen nere vid fötterna skulle vara 

placerade skulle det kunna bli ett väldigt högt tryck (det röda som syns på bilden) vilket skulle 

betyda att mycket luft skulle komma in där. Detta borde bidra till ett bra luftflöde genom hela 

bilen. Om luft kommer in vid fötterna, i framrutan och i sidorutorna och strömmar ut bak i 

kupén bör luftflödet i bilen bli väldigt effektivt och bra.  

Det finns en tanke med att det är fler hål som tar in luft än vad det är hål som leder ut luft. 

Detta kan bidra till ett övertryck inuti kupén vilket i sin tur kan leda till att damm och smuts 

inte sugs in i kupén, varken genom lufthålen eller genom eventuella springor i karossen. 

  

Figur 33 – Lufthålen i karossen, bild från en annan vinkel 

Figur 34 - Simulering 
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4.7.2 Skugga i kupén 

Lösningen för att få skugga i bilens förarkupé kändes väldigt bra redan från början. Om kupén 

blir helt i transparant plast får taket tonas. Annars om taket blir likt ett vanligt biltak ger de 

skugga utan att toning behövs. De viktiga är helt enkelt är att taket ger skugga. Det kan även 

vara aktuellt att bakpartiet av kupén också blir tonat eller täckt för att ge ännu mer skugga. De 

enda som måste vara transparant är där föraren ska kunna se ut. En CAD-bild togs fram för att 

visa förslaget till lösningen. Det svarta visar vilken del av taket som bör stå emot sol för att ge 

optimal skugga inuti kupén (se Figur 35). 

Detta är en så pass enkel lösning att det går att veta redan innan bilen är klar att det kommer 

fungera. De som kan vara osäkert är hur pass mycket det skuggar föraren och hur bra det 

fungerar beroende på vart solen står på himlen. JU Solar Team berättade (2016-04-02) att deras 

förare hade skugga på hela kroppen förutom underarmar och händer. De upplevde att skuggan 

var till en stor hjälp. Skuggan i denna bil bör bli minst lika bra som den i JU Solar Teams bil 

(se Figur 36). 

Lösningen med skugga skulle kunna kompletteras med en produkt som kan användas då bilen 

inte kör. Det skulle kunna tas fram ett specialtillverkat överdrag som passar perfekt över kupén 

på bilen. Detta kan då täcka hela kupén när bilen står stilla. Detta skulle bidra till maximal 

skugga inuti bilen vilket leder till att kupén inte blir lika varm under den tid som bilen inte körs. 

När det sedan är dags för föraren att åka iväg igen är det inte lika varmt inuti bilen som det 

skulle ha blivit om den stått utan detta överdrag.  

Figur 35 – Svart markering på karossen för att visa vilken del som bör stå emot solljus 

Figur 36 – JU Solar Teams bil 
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4.7.3 Kylande produkter 

I detta fall behöver ingen av produkterna utvecklas utan de första steget är att testa dem för att 

se vilken eller vilka som är bäst och som lämpar sig bäst för ändamålet. Det är enkelt att läsa 

om hur de fungerar men de är också viktigt att prova dem på riktigt för att se om de verkligen 

gör det. Det är också viktigt att prova dem för att se hur de fungerar i den tilltänkta miljön. I 

detta fall ska de användas av föraren som ska sitta i kupén och då är det väldigt viktigt att de är 

någorlunda bekväma och att de inte är i vägen för eller stör föraren under tiden denne kör. Det 

är också viktigt att produkterna inte kyler på ett sådant sätt att föraren enbart blir kall. Om 

exempelvis föraren skulle sitta på kylklampar skulle denne endast bli nerkyld där klamparna 

ligger mot kroppen. En bättre lösning (i teorin) är västarna från TST-Sweden som ser till att 

kroppen håller en konstant normal kroppstemperatur (Anon., 2014).  

Företaget TST-Sweden kontaktades för att se hur de såg på att vara med och sponsra med 

kylvästar mot att de får att projektet gör reklam för dem. De svarade väldigt snabbt och var 

absolut intresserade att vara med och hjälpa till med sponsring av västar (se Figur 37). De 

skickade med en produktbeskrivning av sina tre olika kylvästar (se Bilaga 1).  

Även Aqua Coolkeeper kontaktades men tyvärr utan någon respons.  

 

  

Figur 37 – Utdrag ur mailkontakt med TST-Sweden 
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5 RESULTAT 

Det slutgiltiga resultatet blev tillslut en kombination av flera olika lösningar och produkter. För 

att kunna uppnå en svalare förarmiljö behövs det någon form av luftflöde i bilen, skugga där 

föraren sitter och kylande produkter som bidrar till direkt kylning av föraren.   

5.1 Luftflöde in i bilen 

Ett bra luftflöde där föraren ska vistas fås av hål som placeras i karossen vid förarens fötter, i 

framrutan, i sidorutorna och bak i kupén. Här nedan syns CAD-bilder på bilens kaross där de 

blåa markeringarna representerar vart hålen bör placeras (se Figur 39, Figur 38 och Figur 40).  

  

 

 

 

Figur 39 – Karossen från sidan, blå markeringar för lufthål 

Figur 38 – Karossen framifrån, blå markeringar för lufthål 
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    Figur 41 – Luftpassagen genom förarkupén 

Hålen vid förarens fötter kommer inte att vara i vägen för eller störa någon annan komponent i 

bilen. Därför kan antalet och storleken på dessa hål anpassas efter vad projektgruppen anser är 

bäst när karossen väl är byggd. Lufttrycket vid dessa hål kommer att vara högt vilket betyder 

att mycket luft kommer att strömma in. Alltså behöver det inte vara många hål och det behöver 

heller inte vara jättestora till storleken. Det bör räcka med två hål som CAD-bilden ovan visar.  

Hålen i framrutan får inte på något vis störa förarens sikt. Därför bör dessa hål vara små och 

sitta långt ner i rutan. Antingen kan dessa hål bara vara hål eller så kan ventiler placeras i hålen. 

Ventiler gör det möjligt att reglera luften som kommer in i kupén. 

Hålen i sidorutorna får inte heller störa förarens sikt. Dessa hål är utformade som en rektangel 

eftersom att tanken är att det ska sitta ett ventilationsfönster i dem. På så vis kan föraren enkelt 

öppna och stänga fönstret.  

Hålen bak i kupén är placerade högt upp för att luften verkligen ska passera föraren ordentligt. 

Dessa hål är till för att luften ska kunna åka ut ur kupén. Det är viktigt att luft kommer in men 

det är lika viktigt att luft även åker ut. Antalet och storleken på dessa hål kan anpassas efter vad 

som är bäst. Dessa hål är inte i vägen för något annat 

Med alla dessa hål i karossen är det tänkt att luftflödet inne i kupén ska bli så optimalt som det 

bara går efter de förutsättningarna som finns. Och om föraren själv kan reglera hur mycket luft 

som ska komma in kommer denne aldrig att uppfatta att det är dragit inuti kupén. Bilden nedan 

visar hur det är tänkt att luften ska passera genom kupén (se Figur 41). 

 

.  

  

Figur 40 – Karossen (kupén) bakifrån, blå markeringar för lufthål 
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Dessa lufthål kan kompletteras med ventiler och ventilationsfönster för att föraren själv ska 

kunna välja hur luftflödet ska vara riktat och hur pass mycket luft det ska komma in i kupén. 

Detta gör att denna lösning blir anpassningsbar utefter förarens önskemål.  

I lufthålen i framrutan och vid fötterna kan ventiler (se Figur 42) användas som är enkla att rikta, 

öppna och stänga. I hålen i sidorutorna kan ventilationsfönster (se Figur 43) användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 42 – Ventiler 

Figur 43 – Ventilationsfönster 
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5.2 Skugga i kupén 

För att kunna åstadkomma skugga inuti kupén behöver bilen ha ett tak som inte solljuset kan 

tränga igenom. Tillverkas biltaket i exempelvis kolfiber (det är materialet som projektgruppen 

har tänkt att använda sig av) räcker det för att stå emot solens strålar. Men om hela kupén 

tillverkas i en transparant plast kan takdelen tonas för att bidra med samma effekt. Det är en 

fördel om även den bakre delen av kupén kan stå emot solljus. De svarta partiet på CAD-

bilderna nedan visar vilket område som bör stå emot solljus (se Figur 44 och Figur 45). Det 

viktiga med denna lösning är att den helt enkelt ska ge skugga på föraren som ska sitta inuti 

bilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kupén inte ska bli alldeles för varm när bilen står stilla kan ett överdrag tillverkas som 

enkelt kan dras över hela kupén och på så vis bidra till att solen inte kommer in överhuvudtaget. 

Överdraget bör vara tillverkat i ett material som inte släpper igenom ljus, exempelvis ett mörkt 

tyg. Det är även bra om utsidan av överdraget reflekterar bort solljuset, ett överdrag med mörk 

insida och ljus utsida vore optimalt för detta. Utsidan av överdraget skulle eventuellt kunna 

tillverkas i ett material som liknar aluminiumfolie, då skulle solstrålarna reflekteras bort 

effektivt.  

När föraren kör måste denne självklart se ut genom framrutan men när bilen väl står stilla är det 

en stor fördel om det är total skugga inuti kupén. Detta för att hålla förarmiljön så sval som det 

bara är möjligt i de varma förhållanden som råder i Australien. Om kupén hålls undan från solen 

då bilen står stilla blir det inte lika varmt när föraren ska åka iväg igen, vilket bidrar till att 

förutsättningarna för att hålla kupén sval ökar.   

  

Figur 44 – Karossen snett från sidan, svart markering visar vilken del som bör stå emot solljus 

Figur 45 – Karossen från sidan, svart markering visar vilken del som bör stå emot solljus 
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5.3 Kylande produkter  

Kylande produkter kommer att bidra med direkt kylning av föraren, vilket gör att föraren känner 

en omedelbar kylande effekt. Oavsett om bilen kör snabbt eller sakta kommer dessa produkter 

att ge en svalkande effekt. De produkter som bör användas är en kylväst, handledsband, 

halsduk, dyna till förarstolen och eventuellt en bandana (se Figur 46) som kan bäras under 

hjälmen (hjälm är obligatorisk för alla förare). En kombination av alla dessa kylande produkter 

ger föraren en optimal känsla av svalka på större delen av kroppen. 

 

 

 

 

  

Figur 46 – Kylande produkter 
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6 ANALYS 

I följande avsnitt redovisas svaren på de frågor som togs upp i frågeställningen i början av 

rapporten, samt hur resultatet av detta projekt uppfyller kraven från kravspecifikationen. 

6.1 Svar på frågeställningarna 

Vad ska användas för att bidra till en svalare förarmiljö? 

För att förarmiljön ska bli svalare behöver det finnas ett konstant luftflöde i bilen, det bör vara 

skugga på föraren i stort sett hela tiden och direktkylande produkter behöver användas. En 

svalare förarmiljö bygger på en känsla av det är ett behagligt klimat att vistas i. Temperaturen 

behöver inte sjunka avsevärt utan känslan av vind, tillsammans med skugga och kylande 

produkter kommer tillsammans bidra med att upplevelsen av förarmiljön blir behagligare att 

vistas i.  

Hur många olika faktorer spelar in på värmen i kupén? 

 Temperatur utomhus 

 Väder 

 Luftflödet i kupén påverkas av vilken hastighet bilen kör i 

 Om det är sol eller skugga i kupén 

 Hur väl de kylande produkterna fungerar 

Måste en helt ny produkt tas fram? 

Nej, befintliga produkter som finns på marknaden idag kan användas.  

Kan kylsystemet eller produkten som ska användas drivas av ett separat batteri? 

Ja det är möjligt. Batterimängden som får användas är dock begränsad och får delas upp på 

max två olika pack enligt regelverket. Exempelvis om en fläkt drivs av vanliga AA batterier 

får de inte bytas ut eller laddas upp på något annat sätt än med hjälp av solcellerna. Det kan 

också vara ett alternativ att offra lite solceller och använda dem till drivning av exempelvis en 

fläkt.  

I detta fall var dock projektgruppen enig om att all energi från batteriet skulle användas åt att 

driva bilen framåt. Så svaret på frågan i detta fall blir ändå nej.  
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6.2 Resultatet jämfört mot kraven från kravspecifikationen 

Det slutgiltiga resultatet ska uppfylla de nödvändiga kraven och bör även uppfylla de önskvärda 

kraven som listas här nedan: 

Nödvändiga krav 

 Kylsystemet/produkten ska göra förarmiljön i bilen svalare att vistas i 

 Kylsystemet/produkten ska kunna användas utan att behöva ta energi från bilens batteri 

 Kylsystemet/produkten ska fungera trots att värmen i Australien är hög (25-35°C) 

 De som kyler ska inte vara i vägen för eller störa föraren 

 Eventuella system/produkter som används ska inte vara miljöfarliga 

 

Önskvärda krav 

 Kylningen bör kunna fungera effektivt under en längre tid 

 Kylprodukterna bör kunna användas flera gånger 

 Kylningen bör fungera oavsett körhastighet 

 Det bör vara skugga i kupén under i stort sett hela tiden 

Tack vare att förslagen på lösningar jämfördes mot kraven tidigt i processen kunde de lösningar 

som inte uppfyllde de nödvändiga kraven plockas bort. Det slutgiltiga resultatet består av en 

kombination av flera lösningar vilket bidrar till att alla kraven uppfylls, även de önskvärda 

kraven.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

Här nedan tas de slutsatser och rekommendationer upp som anses vara relevanta för ett fortsatt 

arbete med detta projekt.  

7.1 Slutsatser 

Projektets syfte var att hitta en lösning som skulle bidra till att miljön för föraren skulle upplevas 

svalare och behagligare att vistas i. Det skulle även vara en fördel om föraren kunde kylas ner 

något. Det slutgiltiga resultatet anses uppfylla detta syfte väl. 

Den väl genomförda planeringen för detta projekt har bidragit till att alla moment har blivit 

gjorda och det har funnits tillräckligt med tid för varje enskild del. Detta har lett till att projektet 

blev slutfört i god tid och inget behövdes stressas ihop på slutet.  

Projektets process har varit stegvis och noggrann och allting har baserats på fakta från 

teoriavsnittet. Tack vare detta och den feedback från examinator, handledare och 

projektgruppen (för mötesprotokoll se Bilaga 11) blev resultatet som togs fram välarbetat och 

det lär inte behöva omarbetas mycket när det ska realiseras.  

7.2 Rekommendationer 

Det finns några rekommendationer till den som eventuellt arbetar vidare med detta projekt. 

Annars är det upp till projektgruppen att ta till sig rekommendationerna när denna lösning ska 

realiseras.  

Det som är viktigt att veta är att hålen som görs i karossen kan eventuellt komma att påverka 

aerodynamiken (hur luften kommer att uppföra sig runt karossen). Detta kan behöva tittas 

närmare på. Det som är bra för att undvika detta problem allt för mycket är om hålen går att 

öppna eller stänga, för om de är stängda har de såklart ingen påverkan. Storleken och antalen 

hål kan också komma att behöva ändras men detta syns nog bäst när karossen väl är byggd. Då 

kommer det vara lätt att se hur stora hålen kan vara i exempelvis framrutan utan att de stör 

förarens sikt. Det är även viktigt att detta provas på riktigt för att se hur luftflödet i kupén blir. 

Det kan vara aktuellt med att ha fler antal hål i bakre delen av kupén för att få ett jämnare 

luftflödeflöde genom kupén. Men ett litet övertryck vore bra för att undvika att allt för stora 

mängder damm och smuts kommer in i bilen. Luftfilter skulle även kunna användas för att 

ytterligare bidra till att mindre damm och smuts (främst på sand) kommer in i förarkupén via 

lufthålen. Vanliga pappersfilter bör fungera.  

En annan sak som är viktigt är att de kylande produkterna måste testas innan det kan fastställas 

att de ska användas i tävlingen. De är viktigt att föraren som ska ha dessa på sig känner att de 

är bekväma och att de uppfyller sin funktion. Dessa produkter bör beställas hem för att se om 

de lämpar sig för ändamålet. I teorin gör de det men det bör alltid provas på riktigt innan något 

fastställs. Om det skulle visa sig att dynan för förarstolen bidrar till att föraren blir blöt (på 

grund av att den måste doppas i vatten innan användning) kan en dyna som blir kall av att den 

utsätts för tryck istället användas 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 – Produktinformation om kylvästar från TST-Sweden 
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Bilaga 2 – Gantt-schema 
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Bilaga 3 – Mail från JU Solar Team angående temperaturen i Australien 
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Bilaga 4 – Sammanställning av brainstorming 
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Bilaga 5 – Brainstorming 
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Bilaga 6 – Tankekarta 
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Bilaga 7 – Pughs matris 
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Bilaga 8 – Pughs matris, luftflöde in i bilen 
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Bilaga 9 – Pughs matris, skugga i kupén 
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Bilaga 10 – Pughs matris, kylande produkter 

  



64 
   

Bilaga 11 – Mötesprotokoll 

2016-04-02, 14:00-17:00 

Möte med projektgruppen. 

Alla medlemmar i projektgruppen presenterade sina arbeten och sedan kom teamet från 

Jönköping (JU Solar Team) och berättade om sina erfarenheter från att bygga bilen och från 

själva tävlingen. Alla fick möjlighet att ställa frågor till dem. Jag frågade en del om deras 

upplevelse av värmen i kupén och hur det hade försökt att löst det problemet 

2016-04-04, 11:00-11:30 

Möte med Ragnar. 

Introduktion till ämnet gavs. Jag fick regelhäftet för tävlingen utskrivet och även ett gammalt 

examensarbete som en grupp på skolan gjort tidigare rörande Solar Challenge. Efter detta möte 

hade jag mer kunskap om tävlingen och hade större koll på vad det var jag skulle göra. Nu 

kunde jag sätta igång med arbetet på riktigt.  

2016-04-11, 10:00-10:30 

Möte med Ragnar och Janne. 

Olika kylsystem och produkter diskuterades. Ragnar berättade lite om produkter han kom att 

tänka på och det gjorde även Janne. Janne berättade bland annat om när han hade kylt sin egen 

bil med hjälp av rör. Detta möte gav mig mer inspiration till att fortsätta leta efter fler varianter 

av kylsystem och produkter.  

2016-04-13, 13:15-14:15 

Möte med projektgruppen.  

Alla medlemmar presenterade hur långt de hade kommit med sina arbeten. Jag berättade om 

vilka kylsystem jag hade tittat på och tog emot tips från de andra medlemmarna på lösningar 

som de tyckte verkade bra och relevanta för ändamålet. Det kändes bra att diskutera ämnet med 

andra studenter som var involverade i samma projekt.  

2016-04-19, 13:30-14:00 

Möte med Ragnar. 

Jag berättade hur långt jag hade kommit i mitt arbete och vi diskuterade vilka kylsystem och 

produkter som ansågs mest lämpliga att gå vidare med och titta mer på. André från solbils-

gruppen var närvarande under detta möte och kom med lite synpunkter och förslag på lösningar.  

2016-04-27, 13:15-14:15 

Möte med projektgruppen. 

Jag berättade om att jag hade valt att dela upp kylningen i tre kategorier: luftflöde in i bilen, 

skugga och kylande produkt. Jag nämnde också vilken lösning jag kommit fram till för 

respektive kategori. Gruppen gillade det jag hade gjort hittills och kom med förslag på hur jag 

kunde arbeta vidare. Det bestämdes också att jag och de studenter som arbetar med karossen 

skulle ha en form av samarbete eftersom att våra löningar kommer bero av varandras.  
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2016-04-28, 09:30-10:00 

Möte med Ragnar. 

Jag berättade om mötet med projektgruppen och vad det hade gett och jag hade även med mig 

min rapport utskriven för att visa hur långt jag kommit och för att få feedback på vissa delar 

som jag var osäker på. Jag berättade också om den mailkontakt jag hade haft med andra lag från 

tävlingen.  

2016-05-03, 09:00-10:00 

Möte med Ragnar och Janne.  

Jag berättade om min mailkontakt med Jönköping och TST-Sweden och så visade jag hur långt 

jag hade kommit och vilka produkter jag hade hittat som kunde vara relevanta för projektet. 

Sedan gick vi tillsammans igenom min rapport och jag fick feedback på vad som var bra och 

vad jag kunde utveckla. Till sist kom vi överens om att jag skulle börja arbeta med slutförslaget 

och ta fram en CAD-bild som skulle förklara detta.  

2016-05-12, 09:00-10:00 

Möte med Ragnar.  

Även under detta möte var de rapporten som tog störst fokus. Den gicks igenom och jag fick 

feedback på vad som var bra och vad jag kunde utveckla. Mina idéer för slutförslagen 

diskuterades också.  

2016-05-12, 09:00-10:00 

Möte med Ragnar.  

Under detta möte visades de första CAD-bilderna som jag hade tagit fram. Jag ville veta om jag 

var på rätt väg och om de visade resultatet tillräckligt bra. Även rapporten gicks igenom under 

mötet. 

2016-05-13, 10:00-12:00 

Möte med Magnus från projektgruppen.  

De sista CAD-bilderna gjordes klart. Magnus hjälpte till eftersom att han är med i kaross-

gruppen och har koll på hur just karossen är tänkt att se ut. Mina idéer om vart lufthålen skulle 

placeras diskuterades med honom innan förslaget fastställdes. Han var till stor hjälp. 

2016-05-19, 09:00-10:00 

Möte med Ragnar.  

Resultatet av projektet visades upp och så gjordes även rapporten som var i stort sett klar. Jag 

fick feedback om vad som kunde förbättras i rapporten och fick även bra kommentarer om att 

arbetet hade utförts väl. Vi bestämde att jag skulle skicka in rapporten för granskning och att vi 

skulle ses igen när min powerpointpresentation var färdig för att även kunna få feedback på 

den.  
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2016-05-25, 13:15-14:00 

Möte med projektgruppen.  

Jag presenterade mitt slutförslag och berättade hur de kunde realisera mina förslag på 

lösningar. 

2016-05-26, 09:45-10:30 

Möte med Ragnar och Janne.  

Rapporten gicks igenom en sista gång och det var enbart några ord i den som behövdes 

ändras. Jag fick fina kommentarer för mitt utförda arbete. Vi gick även igenom min 

powerpointpresentation som jag hade färdigställt. Efter detta möte kände jag mig helt klar 

med rapporten, nu var det enbart kvar att förbereda sig inför den muntliga presentationen.  

 

 


