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EXAMENSARBETE 

 i 

Exteriördesign av miljöbil 

Sammanfattning 

Sedan ett år tillbaka på företaget Elitkomposit AB pågår ett fordonsprojekt som syftar till 
att ta fram konstruktionsunderlag för en fyrhjulig miljöbil för två passagerare och hundra 
liter bagage. Bilen ska byggas huvudsakligen i kompositmaterial. Syfte och mål med arbetet 
är att presentera ett nytt sportigt karosskoncept som ska vara en blandning av ett 
segelflygplan, formel 1 bil och en stridslysten kräfta. Förhoppningarna är att Elitkomposit 
kommer uppskatta den nya designen och använda sig av den när dem senare tillverkar 
miljöbilen. Endast bilens exteriördesign kommer att formges och presenteras till 
Elitkomposit AB. Arbetet är designinriktat och ingen hänsyn till fordonsbestämmelser eller 
teknisk funktion kommer att tas i beaktande. För att lösa uppgiften skapades först en 
idébas, åtta koncept valdes sen ut för att genomgå en concept screening. Fem koncept gick 
vidare till en concept scoring där tre koncept gick vidare. Slutligen valdes tillsammans med 
Elitkomposit ett vinnande koncept som konstruerades i NX och sedan renderades i Alias. 
Det slutgiltiga konceptet infriar de krav Elitkomposit uttalat med undantag av att den ska 
liknas vid en kräfta. För att bilen ska få en mer aggressiv framtoning har den istället fått 
influens av en stridslysten skorpion i attackställning.                    
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Exterior design of an environmental vehicle 

Summary 

Since one year, the company Elitkomposit AB has a vehicle project in progress. The object 
is to design an environmental four wheel vehicle for two passengers and 100 litres of 
luggage volume. The vehicle is going to be built mainly of composite materials. The object 
whit this thesis work is to present a new sporty body concept, which design is going to be a 
mixture of a sailplane, Formula 1 car and a truculent crayfish. Hopefully the company will 
appreciate our design and use it for their final concept in their project. Only the exterior 
design of the vehicle will be designed and presented to the company. The thesis work is 
concentrated on the design only and no consideration to vehicle regulations or technical 
functions has been considered at this stage. An initial collection of various concept ideas 
was first created. Eight concepts were later chosen to go through a concept screening 
phase. Five concepts were selected for a final stage for a concept scoring phase to select 
remaining three concepts. Finally a winning concept was chosen together with 
Elitkomposit AB. The final concept was then designed in NX and then rendered in Alias. 
The winning concept fulfils all the demands of the company with exception that the vehicle 
should look like a crayfish. To give the vehicle a more aggressive appearance it has been 
influenced by a truculent scorpion in an aggressive attacking position. 
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Nomenklatur 
NX 3D modelleringsprogram (Unigraphics) 
Alias 3D modelleringsprogram (Autodesk)  
Rendera 3D modellen ges ett mer verkligt utseende med hjälp av färg, 

ljussättning och skuggor  
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1 Inledning 
Sedan ett år tillbaka på företaget Elitkomposit AB pågår ett fordonsprojekt som syftar 
till att ta fram konstruktionsunderlag för en fyrhjulig bil för två passagerare och 
hundra liter bagage. Bilen ska byggas huvudsakligen i kompositmaterial. Första 
ambitionen var att detta fordon skulle förbruka mindre än 20 % av den svenska 
medelbilens bränsleförbrukning, dvs ca 1 liter/100 km. Det är enligt Elitkomposit en 
nivå som FN´s klimatpanel anser nödvändig för att inte accelerera växthuseffekten. 
Under arbetets gång har förutsättningarna ändrats och bilen kommer istället att drivas 
av elmotorer placerade i hjulhusen.  Två Chalmersstudenter har redan gjort en 
karosstudie (se figur 1.1) för att bl.a. beräkna hållfastheten, materialbehovet och 
luftmotståndet (se figur 1.2).  

 
 

 

 

 Figur 1.1 Karosstudie 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Figur 1.2 Luftmotståndsberäkning 

Uppgiften är att designa en helt ny, snygg och sportig kaross till Elitkompsit. 
Chalmersstudenternas beräkningar och karosstudie ska tas i beaktande men den nya 
karossen behöver inte ha likadan form och utseende. Det är även tänkt att en grupp 
studenter senare kommer att formge interiördesignen av bilen.  
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1.1 Bakgrund 

Elitkomposit arbetar med utveckling och tillverkning av avancerade 
kompositprodukter och startades under sensommaren 2006. Trots företagets ringa 
ålder finns en enorm kompetens- och erfarenhetsbank då samtliga medarbetare 
arbetat i kompositutvecklingens framkant under de senaste 5 åren. Här finns 
kompetens i hela utvecklings- och tillverkningskedjan, allt från konstruktion, 
laminatoptimering och formberedning till prototyptillverkning och serieproduktion. 
[1] 
 

1.2 Syfte och mål 

Syfte och mål med arbetet är att presentera ett sportigt karosskoncept av en tvåsitsig 
miljöbil i kolfiber till Elitkomposit AB. Förhoppningarna är att Elitkomposit kommer 
uppskatta den nya designen och använda sig av den när dem senare tillverkar 
miljöbilen. En CD skiva med NX-modellen och bilder från Alias renderingen 
kommer att överlämnas till Elitkomposit för användning vid tillverkning och en 
eventuell uppladdning till deras hemsida.   
 

2 Förutsättningar 
Elitkomposits anställda har intervjuats personligen och via e-mail för att få krav och 
önskemål om hur karossen ska se ut. Det är mestadels handledaren Erik Kullgren som 
har intervjuas men även Andreas Simonsson har deltagit. Här är några av de krav och 
önskemål som har uttalats före och under arbetets gång.  

• Bilen ska vara tvåsitsig där passageraren sitter bakom föraren  
• Utanpåliggandehjul för att minska luftmotståndet 
• Blandning av kräfta, formel 1 och segelflygplan 
• Motorcykelhjul 
• Droppformad kaross 
• Bakhjulen ska sitta längre in än framhjulen 
• Tydligt avslut på karossen (max 200 mm) 
• Dörren på höger sida 
• Taket ska vara bärande 
• Hjulkåpan ska ha samma markhöjd som karossens markfrigång 
• Största kundgruppen är miljöinriktade ingenjörer   
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2.1 Avgränsningar 

Endast bilens exteriördesign kommer att formges och presenteras till Elitkomposit 
AB. Arbetet är designinriktat och ingen hänsyn till fordonsbestämmelser eller teknisk 
funktion kommer att tas i beaktande.   
 

3 Informationssökning 
Informationssökning på Internet och på biblioteket har genomförts där olika 
konkurrenter [2] har studerats för att få inspiration till både helhetsformen på 
karossen men även mindre detaljer såsom hjulupphängning och vindrutor. Formel 1 
bilar och segelflygplan har studerats för att få inspiration till en aerodynamisk form. 
Olika djurarters form har även studerats för att få inspiration så som tex. kräfta, haj 
och skorpion.   
    

4 Brainstormning  
Olika brainstormingsövningar har genomförts där brainstormningsskissningen var 
den metod som gav flest nya idéer (se bilaga C). Brainstorminigsskissning gick till så 
att man gjorde snabba enkla skisser på olika idéer, man visade sedan skisserna för 
gruppmedlemmarna så att de kunde få inspiration till sina skisser. Den här metoden 
passar bra till den här typen av arbeten eftersom det är lättare att förklara former och 
design med skisser. En positiv och negativ brainstorminig har även genomförts där 
den negativa brainstorminingen går ut på att man försöker hitta så mycket fel och 
brister som möjligt på de olika idéerna man tagit fram i tidigare brainstormningar. I 
den positiva brainstormingen svävar man ut lite mera och bortser helt ifrån om 
idéerna är realistiska eller inte (se bilaga D).  
 

5 Kravviktning 
För att få en klar bild av vilka krav och problem som finns och vilka som är mest 
betydelsefulla har en kravlista gjorts som sedan har poängsatts. Poängsättningen har 
gjorts med en kravviktning som är en matris där man viktar de olika kraven mot 
varandra för att rangordna kraven. Det krav som är viktigast får en 1 och det andra 
kravet får en 0. Det kravet med flest 1 är det viktigaste kravet. [3] 
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5.1 Kravviktning kaross  

Kravviktningen på karossen visade att tilltalande design är det viktigaste kravet. Att 
bilen ska inge säkerhet har fått minst poäng eftersom den kundgrupp som bilen riktar 
sig till vill ha en sportig och miljövänlig bil. Om man lägger för mycket kraft vid att 
bilen ska se säker ut kommer det att påverka de tre andra kraven negativt.   
    
A: Aerodynamiskform 
B: Inge sportighet och snabbhet 
C: Inge säkerhet 
D: Tilltalande design 
 
                    

 

         Figur 5.1.1 Kravviktning karossen 

5.2 Kravviktning bildörr   

Kravviktning på bildörren (se figur 5.2.1) visade att det viktigaste kravet är 
möjligheten för Elitkomposit att själva enkelt kunna tillverka dörren. Kravviktningen 
visade även att möjligheten för passageraren att komma in är minst viktigt, då det 
istället kan lösas genom att passageraren fäller fram förarsätet för att komma in.    
 
 A: Lätt för föraren att komma in (inte behöva 
klättra över tröskel) 
 B: Lätt för passageraren att komma in (inte behöva 
vika undan säten eller klättra över säten) 
C: Elitkomposit ska kunna tillverka dörren  
D: Användaren ska enkelt kunna öppna dörren med 
en hand 
E: Dörren ska öppnas i trånga utrymmen (tex vanlig 
parkering) 

                       Figur 5.2.1 Kravviktning 

 

Krav 

viktning A B C D 

A x 0 0 1 

B 1 x 0 1 

C 1 1 x 1 

D 0 0 0 x 

      

Summa 2 1 0 3 

Rank 2a 3a 4a 1a 

Krav 

viktning A B C D E 

A x 0 1 1 0 

B 1 x 1 1 1 

C 0 0 x 0 0 

D 0 0 1 x 0 

E 1 0 1 1 x 

       

Summa 2 0 4 3 1 

Rank 3a 5a 1a 2a 4a 
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6 Concept screening  
Concept screening utförs för att granska specifika egenskaper och dess styrkor mellan 
de utvalda koncepten i en matris. För att jämföra de olika koncepten används en 
referens, oftast en befintlig produkt. Betygen som sätts för att ge resultatet är; + 
(bättre än referensen), - (sämre än referensen) eller 0 (lika). 
När man fått fram resultatet bör man se över varför de olika koncepten fått bra eller 
dåliga poäng, kanske går det att förbättra eller kombinera ihop nya starkare koncept.  
Till sist får man ta ut de koncept man vill gå vidare med, huvudsakligen de med flest 
poäng. Man bör även reflektera över det givna resultatet. Blev det som man trott från 
början? Varför/varför inte? Behöver man backa tillbaka och tänka om eller köra på 
framåt? [3] 
 

6.1 Concept screening kaross  

En concept screening har genomförts på karossen där man först grovsållade fram åtta 
karosskoncept ifrån idébasen. Endast karossen har tagits i beaktande när screeningen 
har genomförts. Hjulupphängning och hjulkåpa kommer att designas i ett senare 
skede, dock endast med 
hänseende på hur karossen ser ut 
(se avsnitt 9). 
Koncept 1. Inspirerad av 
segelflygplan och formel 1 bil där 
karossen verkligen ”slickar” 
asfalten för att få fram ett sportigt 
utseende. 
 
 
 
 
Koncept 2. Segelflygplans 
inspirerad bil med droppform. 
Bilen har en något bulligare front 
än ett vanligt segelflygplan. Rymlig 
för både passageraren och föraren. 
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Koncept 3. Formel 1 bil och helikopter 
inspirerad bil med stor vindruta, spetsig 
front och bullig mittsektion. Tanken är att 
föraren sitter framför passageraren, och att 
glasrutan kommer att fungera som dörr.   
 
 
 
 
Koncept 4. Droppformad och 
segelflygplansinspirerad bil med en 
muskulös framtoning. Passageraren 
kommer att ha en lite mer liggande position 
än föraren.  
 
 
 
Koncept 5. Formel 1 bils inspirerad, något 
kortare än de andra bilarna med en lite bulligare 
bakdel. 
 
 
 
 
Koncept 6. Denna skiss har med 
sina svepande linjer inspirerats av 
Lexus ”Minority Report” 
konceptbilen, men med en 
smalare kaross för att få ett lågt 
luftmotstånd. 
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Koncept 7. Plattare front från äldre 
sportbilar med luftintag samt en 
droppformad bakdel. 
 
 
 
 
 
Koncept 8. Lång droppformad segelflygplans 
inspirerad bil med gott om utrymme.  
 
 
 
 
 
Screeningen resulterade i att koncept 3,5 och 7 föll bort eftersom de hade lägre poäng 
än de andra koncepten (se figur 6.1.1). De resterande koncepten gick vidare till en 
concept scoring (se figur 7.1.1).  
 
A: Aerodynamisk form 
B: Inge sportighet och snabbhet 
C: Inge säkerhet 
D: Tilltalande design   
 
 
  Referens  Kopcept 1  Koncept 2  Koncept 3  Koncept 4  Koncept 5  Koncept 6  Koncept 7  Koncept 8  

A 0 0 0 - 0 - 0 - 0 

B 0 + + + + + + + + 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0 + + + + + + + + 

Summa+ 0 2 2 1 2 2 2 2 2 

Summa- 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Total 0 2 2 0 2 1 2 1 2 

Figur  6.1.1 Concept screening kaross 
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6.2 Concept screening bildörr  

Enligt concept screening för bildörren (se figur 6.2.1) är skjutdörren och 
referensdörren de bästa alternativen och gick därför vidare till en concept scoring (se 
figur 7.1.2). Bildörr 1, 3 och 4 fick minus poäng vilket betyder att de är sämre än 
referensdörren och kommer därför inte gå vidare. 
 
 Referens. Vanlig bildörr: Med gångjärn i 
dörrens framkant vinklas den bakre delen 
rakt utåt från bilen. 
 
 

1. ”Måsvinge”: Gångjärnen sitter på dörrens 
ovansida och vid öppning liknar dörren en 
måsvinge. 

 
 

 
2. Skjutdörr: Dörren skjuts bakåt på ett spår 

längs karossen. 
 
 

3. ”Koenigseggdörr”: Dörren skjuts ut 
parallellt med bilen och roterar 90° vid 
dörrens framkant. 

 
 

4. ”Lambodörr”: Med gångjärnen fram 
öppnas dörren sådan att den bakre delen av 
dörren vinklas uppåt. 
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A: Lätt för föraren att komma in 
B: Lätt för passageraren att komma in 
C: Elitkomposit ska kunna tillverka dörren 
D: Användaren ska enkelt kunna öppna dörren 
E: Dörren ska öppnas i trånga utrymmen 
 
 
 

 
            Figur 6.2.1 Concept scoring bildörr 

7 Concept scoring  
Concept scoring liknar till stor del Concept screening, skillnaden är att vid en scoring 
delas kraven från kravviktningen upp procentuellt för att klargöra vilken som anses 
viktigast. Koncepten betygsätts med graderingen 1-5 i förhållande till referensen.  Där 
1 är mycket sämre, 2 är sämre, 3 är lika bra, 4 är bättre och 5 är mycket bättre. 
Resultatet fås genom att multiplicera procenten med betygsgraden. [3]  
 

7.1 Concept scoring kaross  

Concept scoring resulterar i att tre koncept går vidare till en slutlig diskussion där en 
vinnare kommer att utses (se figur 7.1.1).  
 
A: Aerodynamisk form 
B: Inge sportighet och snabbhet 
C: Inge säkerhet 
D: Tilltalande design   

  

Concept 

Screening         

   Referens 1 2 3 4 

A 0 -1 1 0 -1 

B 0 1 1 -1 -1 

C 0 -1 -1 -1 -1 

D 0 -1 -1 -1 -1 

E 0 0 1 1 0 

Summa+ 0 0 3 1 0 

Summa- 0 -4 -2 -3 -4 

Total 0 -4 1 -2 -4 
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Figur 7.1.1 Concept scoring karossen 

De koncept som går vidare är koncept 1, 4 och 6 (se figur 7.1.2 – 4). De faktorer som 
avgjorde att just de tre nämnda koncepten gick vidare var den aerodynamiska formen 
och den tilltalande designen. 
    
  

 
 
 
Figur 7.1.2 Koncept 1    Figur 7.1.3 Koncept 4              Figur 7.1.4 Koncept 6 

 

7.2 Concept scoring bildörr  

Skjutdörren var den enda som fick pluspoäng i screeningen så det är endast 
skjutdörren och referensdörren som användes i concept scoringen (se figur 7.1).   
 
A: Lätt för föraren att komma in 
B: Lätt för passageraren att komma in 
C: Elitkomposit ska kunna tillverka 
dörren 
D: Användaren ska enkelt kunna öppna 
dörren 
E: Dörren ska öppnas i trånga 
utrymmen 

  Figur 7.1 

Eftersom bildörr 2 fick så låga poäng kommer referensdörren att användas till 
miljöbilen. Avgörande faktorer är att Elitkomposit själva ska kunna tillverka bilen och 
att användaren enkelt ska kunna öppna dörren. Referensdörren klarar dessa krav 
överlägset bäst och blir därför en självklar vinnare.   

Concept scoring          

  Vikt % Referens  Bildörr 2 

A 0,2 3 0,6 3 0,6 

B 0,01 3 0,03 3 0,03 

C 0,4 3 1,2 1 0,4 

D 0,3 3 0,9 2 0,6 

E 0,09 3 0,27 4 0,36 

Summa: 100%   3   1,99 
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8 Val av koncept  
Efter diskussion med Elitkomposit har karosskoncept 4 valts ut (se figur 7.1.3) och 
kommer att ritas i NX. Anledningen till att konceptet vinner är för att den har ett 
sportigt och tufft utseende samt att den har en bra blandning av de önskemål 
Elitkomposit hade samt att den fick höga poäng i scoringen. Konceptet har dock 
genomgått några små förändringar, den har blivit smalare både fram och bak samt lite 
rundare front (se figur 8.1). 

 
  Figur 8.1 
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9 Modell i NX 
Modellen i NX är uppbyggd av ytor som en halv modell av bilen och speglas därefter 
för att bli en symmetrisk modell enligt Elitkomposits önskemål. NX-modellen ritades 
först enligt figur 9.1 men genomgick sedan förändringar för att tillfredställa nya 
önskemål och krav som Elitkomposit yttrat. Elitkomposit önskade ett ”ankstjärts” 
liknande avslut för att ge ”downforce” som ger bättre väghållning (se figur 9.2).  
 

Figur 9.1                   Figur 9.2 

Även hjul och hjulkåpor har ritats där man använde sig av motorcykelhjulet Pirelli 
(MTR21: 120/70 ZR17 TC58W) för att få rätt storlek på hjulkåporna [4]. Hjulkåporna 
har designats så att de följer bilens linjer vilket ger ett enhetligt intryck. 
Hjulupphängningen är vingprofilerade stag för att påverka luftmotståndet så lite som 
möjligt.  En enkel måttskiss gjordes även i NX (se bilaga B) så att man lättare kan få 
en bild av hur stor bilen kommer att bli när den tillverkas. Spårvidden är relativt bred i 
förhållande till den smala karossen vilket ger bilen ett stabilare och aggressivare 
intryck. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 9.3 
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9.1 Alias 

Det färdiga NX-konceptet importerades till Alias för att genomgå renderingar där 
modellen får ett mer verkligt utseende (se figur 9.1.1). I renderingen skapas billack i 
olika färger, en vindruta, gummimönster till däcken, skuggor och speglingar i lacken 
för att bilden ska se levande och verklig ut.  Fem färgkoncept har renderats fram till 
Elitkomposit AB som de kan använda vid visning på deras hemsida (se bilaga A). 
 

Figur 9.1.1 Renderad i Alias 
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10 Resultat 
Med rikthjälp från Elitkomposit AB har resultatet av den uppgiften vi blev tilldelade 
resulterat i en snygg och sportig miljöbil som uppfyller de satta kraven. Slutkonceptet 
har en droppformad kaross med en ”ankstjärt” vilket resulterar i att bilen har lågt 
luftmotstånd samt skapar en downforce som ger bilen en bra väghållning. Man kan 
hitta influenser från både segelflygplan, formel 1 bil samt lexus bilen i karossen vilket 
ger att bilen utstrålar hastighet. ”Ankstjärts” lyftet som gör att karossen lutar framåt 
samt de främre hjulkåpornas form och position i förhållande till karossen ger ett 
aggressivt intryck likt en stridslysten skorpion (se figur10.1 och 10.2). 

 
 
 
 
 
 

   Figur 10.1 Skorpion  Figur 10.2 Bilen påminner om en skorpion 

Hjulkåpornas design är formgivet efter karossens linjer vilket ger ett enhetligt intryck. 
För att få rätt storlek på hjulkåporna har motorcykelhjulet Pirelli (MTR21: 120/70 
ZR17 TC58W) använts [4]. Bilens vindruta är en stor heltäckande ruta med 
möjligheten att sätta en A-stolpe på insidan för att stabilisera bilen ytterligare. Vi har 
valt att inte använda oss av någon A-stolpe eftersom den försämrar bilen 
helhetsdesign.    
 

10.1 Analys av resultat 

Vi är nöjda med resultatet och känner att vi uppfyllde både Elitkomposits och våra 
egna förhoppningar och krav. Det är viktigt att karossen är så smal som möjligt för att 
minska luftmotståndet, bilen har därför utanpåliggande hjul och är tvåsitsig där 
föraren sitter framför passageraren. För att bilen ska ha en aerodynamisk form har 
smala motorcykeldäck använts, karossen är även droppformad med ett tydligt avslut 
på 92 mm vilket ligger under det uttalade måttet på max 200mm. Elitkomposit 
uttalade även att hjulkåpan ska ha samma markhöjd som karossens markfrigång samt 
att vardera bakhjul ska sitta 100 mm längre in än framhjulen vilket vi har uppfyllt. En 
vanlig personbilsdörr har valts och kommer att placeras på höger sida för att föraren 
ska slippa stiga ut i vägen vid parkering. Taket är bärande med A-stolpar, men vi valde 
att göra ett koncept utan A-stolpar för att det ger ett renare helhetsintryck. Bilen har 
influenser från formel 1 bilar och segelflygplan precis som Elitkomposit önskade men 
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vi har även valt att influera oss av skorpion istället för kräfta som Elitkomposit också 
önskade. Anledningen till att vi valde skorpion var för att den utstrålar mer 
aggressivitet i sin stridslystna attackställning med tillbakadragna klor och upphöjd 
gadd. Vi tror att den här miljöbilen kommer att attrahera den uttalade kundgruppen 
eftersom det här inte är en vanlig tråkig miljöbil som så många andra på marknaden.         
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Bilaga A:1 

A. Slutkoncept i fem olika färger 
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Bilaga A:2 
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Bilaga A:3 
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Bilaga A:4 
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Bilaga B1 

B. Måttskiss 
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Bilaga C1 

C. Utdrag ur brainstormingsskissning 
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Bilaga C2 
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Bilaga D1 

D. Utdrag ur positivbrainstorming 
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Bilaga D2 
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Bilaga D3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


