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Sammanfattning
Examensarbetet har syftat till att ta 
fram ett koncept för en fyrhjuling 
för Saab att köra på allmän väg. 
Projektet har drivits i samarbete 
med Caran och Saab Automobile.

Arbetet har dessutom varit ett 
unikt samarbete med två andra 
examensarbeten från andra hög-
skolor som behandlat konstruktion 
och brukar- och marknadsanalys 
för fyrhjulingen.

Konceptet är en miljövänlig hybrid-
fyrhjuling som går att lägga ner i 
kurvorna.
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Inledning
 Vem vill inte synas? Att sitta lite 
högre än övriga trafiken och låta 
blickarna följa dig när du glider 
fram längs gatan!

Att köra fyrhjuling på gatan är 
en stark trend just nu. På årets 
mc-mässa på Stockholmsmässan  
fanns det fler fyrhjulingar än mc!

Fyrhjulingar har många fördelar, 
att köra ett öppet fordon som 
man grenslar ger en härlig fri-
hetskänsla och man blir ett med 
fordonet. En fyrhjuling är större 
än en mc eller moped och syns 
därför bättre i trafiken. Man får 
köra fyrhjulingar med vanligt 
bilkörkort och behöver alltså 
inte ta ett speciellt mc-kort. 
Man får köra i de flesta bussfiler 
och dessutom parkera gratis på 
mc-parkering. En fyrhjuling tar 
mer bagage än en mc eller mo-
ped och är befriad från biltullar i 
Stockholm.
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Bakgrund
Fyrhjulingar har tidigare varit rena 
arbetsfordon för skogs- och jordbruk 
med bra terrängegenskaper eller 
extrema sportmaskiner för tävling likt 
motocross. Men sedan 2003 är det 
lagligt att köra fyrhjulingar på gatan 
med vanligt bilkörkort vilket blir en 
alltmer vanlig syn.

Dock finns ännu inga fyrhjulingar som 
är anpassade för att köras på gatan. 
Målet för det här projektet var att 
göra en fyrhjuling anpassad för per-
sontransport. Ett urbant fordon för 
den aktiva människan.

Fyrhjulingar ger en liknande frihets-
känsla som en MC eller scoter ger 
men är mer praktiska då de tar mer 
bagage. De är större vilket gör att de 
syns bättre i trafiken och blir därmed 
säkrare. Man får köra i de flesta buss-
filer och får parkera gratis på MC-par-
kering. Dessutom är de befriade från 
Stockholms biltullar.

Själv kom jag i kontakt med fyrhju-
lingar genom mitt engagemang i 
Arvikafestivalen där vi använder dessa 
fordon som arbetsmaskiner. De är helt 
enkelt vansinnigt roliga att köra!
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Val av varumärke
Jag har valt att göra fordonet för Saab 
Automobile. Saab har ett gediget och 
unikt arv från flyget som känns intres-
sant att arbeta med. De har ett spän-
nande formspråk och har visat vilja att 
satsa framåt med senaste konceptbilen 
Aero X. Saab har en historia som 
innovatörer och har aldrig varit rädda 
för att prova nya och annorlunda 
lösningar.

Det gav projektet en intressant twist 
att implementera ett välkänt bilmärkes 
värderingar, historia och formspråk på 
en ny produkt.

Val av produkt
Jag ville göra ett fordon men inte en 
bil. Jag ville göra en produkt som män-
niskor kan relatera till. Man ska snabbt 
på vårutställningen och i min portfolio 
förstå vilken typ av fordon det är och 
kunna föreställa sig hur det skulle vara 
att köra den. Jag ville göra en form-
intensiv produkt där jag behövde ta 
många formbeslut. 
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Upplägg
I projektet samarbetade tre separata 
examensarbeten.  Alla arbetade med 
samma fordon men inom olika om-
råden. Vi gjorde tre separata x-jobb 
men hade ett unikt samarbete över 
både disciplin- och skolgränser där vi 
drog nytta av varandras kunskaper och 
slutsatser. Alla examensarbetena var 
på 10 veckor men hade olika takt och 
start- och slutdatum.

Design
Malin Sanner
 
Brukar- och marknadsanalys
Ingela Johansson (Chalmers)
Karolina Eckmar (Chalmers)
 
Konstruktion
Victor Bergman 
(Högskolan i Halmstad)
Quintus Jalkler 
(Högskolan i Halmstad)

DESIGN

KONSTRUKTIONBRUKAR- OCH 
MARKNADS-
ANALYS

Samarbetspartners
Samarbetspartners i projektet är 
Caran och Saab Automobile.
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Min del i projektet
Jag har arbetat fram konceptet. Jag har 
tagit kontakt med och fått till stånd 
samarbetet med både Saab Automo-
bile och Caran.

Mitt fokus i projektet var gestaltning-
en. Fyrhjulingen skulle bli ett fordon 
för persontransport på allmänna 
vägar. Den skulle ha frihetskänslan 
som en MC har men samtidigt vara 
ett säkrare och mer praktiskt fordon. 
Körupplevelsen var central i projektet. 
Fordonet skulle inte bara vara säkert 
och roligt att köra på gatan utan dess-
utom uttrycka det på ett trovärdigt 
sätt. Detta var viktigt för att tydligt 
kommunicera att det här är ett nytt 
fordon byggt för att köras på gatan. 
Saabs varumärke med dess värde-
ringar och formspråk skulle gestaltas i 
produkten.

Avgränsningar
Projektet fokuserade på den exteriöra 
formen. Interiör,  så som reglage och 
instrumentering kom i andra hand. 

I projektet användes teknik och mate-
rial som finns idag eller som är i nära 
antågande. Inga ”det kommer fungera 
om 20 år”-lösningar. 
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Brukar- och mark-
nadsanalys
Karolina Eckmar och Ingela Johansson 
(Chalmers)
Brukar- och marknadsanalys skulle 
leda till en förståelse för brukaren 
och hur marknaden för denna typ av 
fordon ser ut eller skulle kunna se ut. 
Arbetet ämnade klargöra brukarens 
och marknadens krav och behov och 
skulle ligga till grund för design och 
konstruktion av fordonet. Resultatet 
presenterades i rapportform med en 
slutgiltig kravspecifikation.

Kravspecifikationen skulle ge önskade 
funktioner och inte färdiga lösningar.

Konstruktion
Victor Bergman och Quintus Jalkler (Hög-
skolan i Halmstad)
Fyrhjulingen skulle konstrueras så 
att den är säker att framföra i stads-
trafik och på landsväg. Undersökning 
av vad som behöver korrigeras på 
de fyrhjulingar som finns idag för att 
göra den trafikduglig gjordes. De delar 
som huvudsakligen behandlades var 
drivning, ram och styrning. Konstruk-
tionsarbetet hade hela tiden säkerhet 
i åtanke men känslan av frihet att köra 
motorcykel skulle samtidigt finnas där. 
Resultatet presenterades skriftligt i en 
rapport samt illustrerades i en CAD-
modell.
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Kartläggning och analys

Marknadsinventering - gjordes 
genom besök på mässan På två hjul 
på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vidare 
efterforskningar gjordes på internet 
på fabrikanters och återförsäljares 
hemsidor.

Utbudet idag av fyrhjulingar är väldigt 
likriktat. Det finns två olika typer av 
fyrhjulingar,  ATV All Terrain Vehicle för 
arbete och quad för sport. Att kunna 
köra på gatan är något alla fabrikanter 
och återförsäljare skyltar med men 
några fyrhjulingar som är anpassade 
för det finns ännu inte.

SPORT - QUAD ARBETE - ATV
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Provkörning - på  ATV-huset i Gö-
teborg. Två olika typer av fyrhjulingar 
provkördes på vägar med hastighets-
begränsning på upp till 70 km/h.

Intrycket var att den lilla svarta kän-
des vinglig och den större orangefär-
gade kändes klumpig men trygg. Man 
väckte mycket uppmärksamhet när 
man kom körandes. Reaktionerna var 
dock väldigt skiljda, vissa stoppade en 
och ställde nyfiket tusen frågor medan 
andra höll för öronen och stirrade 
surt.
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Statistik - för resande och fordon. 
Jag fick här information från Karolina 
och Ingela som gjort efterforskningar 
i ämnet. Uppgifterna hämtades ur RES 
2001 Den nationella reseundersök-
ningen och Statens Institut för Kom-
munikationsanalys, SIKA´s fordons-
statistik.

Hälften av resorna till och från arbe-
tet är under 5 km.

55% av alla resta km i bil gjordes 
med endast föraren i bilen.

85% av resta km i bil till och från 
arbete gjordes med endast föraren 
i  bilen.

Trenden går mot köp av fordon 
avsett för en alt. två passagerare.

Andelen fordon med hybridmotorer 
har ökat markant senaste åren.
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Varumärkesanalys - gjordes genom intervju 
med Patrik Riese, Marketing Director på Saab. Yt-
terligare information hittades på  
www.saabsverige.com och i Saabs informations-
broschyrer.

Saab är det mest progressiva av de fem premium-
märkena i Europa:  Volvo, Audi, Saab, BMW och 
Mercedes-Benz.

Det är stor skillnad på marknadsföringen i Sverige 
och i restan av världen. I Sverige är Saab en vanlig 
bil, man har 10% av marknaden, men i resten av 
världen är det en klart annorlunda och speciell 
bil. Men även i Sverige så är man en rebell jämfört 
med svenssonbilen nummer ett Volvo.

Målgruppen är främst högre tjänstemän. En stor 

del av bilarna säljs som tjänstebilar, endast 35% av 
nybilsförsäljningen sker till privatpersoner. Mål-
gruppen är högutbildade människor med hög in-
komst mitt i karriären. Åldern ligger från 35 år och 
uppåt, snittet på ca. 45 år. De vill vara trendsättare 
och letar efter något extra. De vill däremot inte 
skryta. Målgruppen är kosmopoliter, aktiva män-
niskor som reser mycket och är öppna för världen 
och nya intryck. De tycker om att köra bil och 
är progressiva. De vill ha en praktisk och flexibel 
bil som både är representativ och säker. Bilen ska 
fungera i jobbet, på fritiden och med familjen.

Saab kommunicerar mot den beskrivna målgrup-
pen men det attraherar en större målgrupp som 
vill ha den livsstilen.

ProgressivKonservativ

Pris

The premium five.
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Varumärket Saab har ett 
Historical DNA

Innovative

Aircraft heritage

Som ger 
Uncompromised 
Product Enablers

Scandinavian origin

Progressive design

Sporty driver focused

Responsible Performance

Independent thinking

move your mind
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Flygarvet - studerades genom besök 
på Aeroseum i Göteborg. Aeroseum 
är en militär underjordisk bergshangar 
byggd under kalla kriget som idag 
används som museum och flygupple-
velsecentrum. Arbetsgruppen fick där 
en guidad tur bland planen.

Hans Blomdahl, pensionerad stridspi-
lot, berättade vilka likheter han tyckte 
fanns mellan Saabs bilar och strids-
flygplan: aerodynamik, stabilitet och 
avancerad teknik.
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Saabs modellprogram - studerades 
hos en saabhandlare. 
En 9-3 SportSedan provkördes.

Saab gamla modeller - stude-
rades på www.saabsverige.com, på 
Stockholm Stadsbibliotek och på 
Stockholms gator. Saab arbetar aktivt 
med att tillvarata sitt arv från tidigare 
modeller. Man använder gärna linjer 
och former från gamla modeller men 
alltid på ett nytt sätt.

9-3 SportSedan 9-5 Sedan

9-5 SportCombi9-3 SportCombi9-3 Cabriolet
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Fokusgrupper
Karolina och Ingela intervjuade två fokus-
grupper om vardera sju personer. Den ena 
gruppen bestod av mc- och fyrhjulingsförare 
medan den andra utgjordes av småbilsförare 
och kommunaltrafikåkare.

Kommentarer från fokusgrupperna

• Det är viktigt att man uppfattas positivt av 
andra.
• Man vill uppfattas som miljövänlig. Man får 
dåligt samvete om man inte är miljövänlig.
• Man vill kunna ta med en passagerare.

MC och ATV
• Att kunna lägga ner fordonet förbättrar kör-
upplevelsen. Man blir ett med fordonet.
• Utrymme för bagage är viktigt. 
• Man är lycklig efter färd.
• Själva resan är rolig.
• Härligt med frisk luft, man vaknar på morgo-
nen.
• Syns inte så bra i trafiken, man måste hålla 
koll själv. (MC)
• Upplever en fientlig attityd från andra trafi-
kanter. 

Småbil och kommunaltrafikanter
• Stressad och arg efter färd. (bil)
• Jobbigt leta parkering, om man inte har gara-
geplats. (bil)
• Praktiskt. Får med barn, packning och hund. 
(bil)
• Skönt att bara åka med. (kollektivåkare)

Resultat av kartläggning
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Målgrupp
• 30-50 år.
• Aktiv, sportig livsstil.
• Medvetna om trender. Trendsättare.
• Högre utbildning och inkomst.
• Bor i eller i närheten av en stad.
• Vill vara speciella, sticka ut från mängden.
• Uppskattar kvalitet och nytänkande.
• Hur man uppfattas av andra är viktigt.
• Tycker det är roligt att köra.

Behov 
• Flexibilitet.
• Frihet.
• Aktivitet, fysisk och psykisk stimulans.
• Vara annorlunda, sticka ut, få uppmärksamhet.
• Uppfattas positivt av andra, bekräftelse.

Val av målgrupp
Utifrån fokusgruppernas kommentarer och 
intervju med Patric Riese på Saabs mark-
nadsavdelning utformade jag målgruppen för 
fyrhjulingen. Den utgår från Saabs befintliga 
målgrupp för bilarna med vissa ändringar.
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Signaler bruttolista

 Spänst
 Miljövänlig
 Progressiv
 Dynamisk
 Exklusiv
 Premium
 Skärpa
 Redo
 Aktiv
 Inbjudande
 Distinkt
 Uppseendeväckande
 Sportig
 City
 Frihet
 Sticka ut
 Annorlunda
 Prestanda
 Smidig
 Vänlig
 Positiv
 Oberoende

Signaler kluster

Sportig
Aktiv
Redo
Frihet
Spänst
Dynamisk
Distinkt
Skärpa

Premium
Exklusiv
Prestanda

City
Smidig

Positiv
Uppseendeväckande
 Vänlig
Inbjudande

Progressiv
Oberoende
Annorlunda
Sticka ut

Miljövänlig

Signaler utvalda

Sportig
Aktiv
Redo
Frihet
Spänst
Dynamisk
Distinkt
Skärpa

Premium
Exklusiv
Prestanda

City
Smidig

Positiv
Uppseendeväckande
Vänlig
Inbjudande

Progressiv
Oberoende
Annorlunda
Sticka ut

Miljövänlig
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Signaler

Sportig
Redo
Spänst
Dynamik
Distinkt

Cool, låg hastighet
Sticka ut i mängden
Smidig

Miljövänlig
Positiv

 Aktiv

 City

 Progressiv
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Formspråk - analyserades för 
att hitta vad som är unikt för en 
Saab. Vad som gör en Saab till en 
Saab. Som grund för analysen låg 
egna iaktagelser och intervjuer 
med såväl Saabintresserade som 
Matias Cindric, chefsdesigner 
strategisk design på Saab.

Byggd runt föraren. Förarfokus.

Hockeyklubban.

Öppning av motorhuv löper 
runt fronten.

Tredelade luftintag i 
fronten..

Skandinaviskt ursprung, 
brukarfokus, Inga onödiga 
former, form följer funk-
tion. Avskalat.

Aerodynamik.

Turbo. Fart och riktning 
framåt.

V-formad profil.

Akterlinje.

Nyckel i mittkonsol. 
Annorlunda lösningar.

Vita baklyktor.

Lyktor skurna i överkant.
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Typ av fordon
Fyrhjulingen kan läggas ner i kurvor för för-
bättrade köregenskaper och körupplevelse. 
Det ger en aktiv körning som återkopplar till 
målgruppen och dess behov.

Fordonet är en miljövänlig hybrid som drivs 
av en förbränningsmotor (100% etanol) och 
en elmotor i vardera hjul. Detta kommer från 
målgruppens behov av att uppfattas positivt 
av andra och att göra en insats för miljön. 
Fyrhjulingen kommer även uppfattas positivt 
eftersom ljudvolymen från motorn minskar 
drastiskt jämfört med dagens fyrhjulingar.

Fyrhjulingen blir alltså en helt ny typ av fordon  
och inte en ATV eller quad som fått nya kåpor 
och gatdäck.

När fordonet läggs ner i kurvor vinklas både kaross och hjul som 
bilden visar. 
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Lutningen - Ramen består av två de-
lar. En undre som är fast och en övre 
som kan luta från sida till sida.  Hjulen 
lutar också vilket gör att fyrhjulingen 
får mc-däck med rundad profil för att 
kunna klara av lutningen.

Det är föraren som kontrollerar 
lutningen.

Den övre rörliga ramdelen är här markerad grön och den 
undre fasta röd. Axeln den rörliga delen roterar kring är mar-
kerad med blå linje.

Hjul och övre delen av ramen förskjuts till ett parallellogram 
när fordonet läggs ner.

Ramen har ett inbyggt fysiskt stopp som gör att fyrhju-
lingen inte kan läggas ner för mycket.
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Skissarbetet - började brett för att 
sedan smalna ner steg för steg. Jag 
startade med att göra små thumbnails 
av siluetter för att hitta den grova 
gastalten. Parallellt skissade jag fritt på 
formlösningar och idéer för att inte 
tappa bort bra idéer på vägen. Regel-
bundna möten hölls med handledare 
och projektgrupp för att utvärdera 
skisserna och ta beslut om väg att gå 
vidare.

Bilderna har varit inpiration under 
arbetet.

Gestaltning
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Förstudie - gjordes innan projektet 
började för att se om en fyrhjuling var 
ett lämpligt examensarbete. Det var 
mycket bra att redan innan projektet 
börjat skissa in mig på fordonet och 
testa spontana idéer som dök upp.
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Skissfas 1 - När projektet väl star-
tade tog jag ett stort steg tillbaka och 
började om med små thumbnails och 
sidvyer för att hitta grundformen. 

Jag arbetade mycket med att fyrhju-
lingen skulle uttrycka rätt hastighet. 
Fordonet är ämnat för stadstrafik vil-
ket ger en hastighet på mellan 30 och 
70 km/h. Snitthastigheten kan uppskat-
tas till ca 45 - 50 km/h. En sänkning 
i formen framför sadeln lånades från 
skotervärlden för att visuellt bromsa 
ner fyrhjulingen.
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Andra saker jag arbetade med var:
• Hur kunde jag uttrycka miljövänlig-
het på ett attraktivt sätt? 

• Rätt nivå av säkerhet. Fordonet 
skulle varken se farligt ut att köra eller 
inge en falsk trygghet.

• Saabkänsla. Hur skulle jag få Saab-
känsla i fordonet trots att det inte är 
en bil?

• Hur stort steg skulle jag ta från da-
gens fyrhjulingar? Skulle mitt koncept 
ha en tydlig härkomst eller ta ett 
större kliv och verkligen vara något 
nytt?

• Hur skulle jag visa att fordonet är 
gjort för att köras på gatan?
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Jag tog fram två grundformer i toppvy. 
Den ena kallade jag konvex och den 
andra konkav. Den konvexa är bredast 
på mitten och smalnar av framåt och 
bakåt medan den konkava bygger ut 
över hjulen och är smalast på mitten.

Den konkava har en starkare koppling 
till dagens fyrhjulingar än den konvexa. 
Jag gjorde valet att gå vidare med den 
konvexa grundformen och i och med 
det ta ett större steg ifrån dagens 
fyrhjulingar.

Konvex. Konkav.
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Skissmodell - byggdes i fullskala 
för att få en känsla för storlek, pro-
porttioner och körställning. En skiss 
projicerades med OH-apparat direkt 
på frigoliten för att få rätt linjer.



30

Skissfas 2 - Olika formkoncept växer 
fram. Ett kallar jag ”Skal”. Det bygger 
på att ytorna får en visuell tjocklek. 
Detta skal omsluter andra ytor med 
kontrasterande färg och struktur.

Ett annat formkoncept kallar jag 
”Kärna”. Där är fokus i formen på en 
central kärna i fordonet. Det vik-
tiga, glöden, finns inuti fordonet men 
kommer fram på valda ställen t.ex.  
instrumentpanel, front och akter med 
avgasutsläpp.

Eftersom kärnkonceptet flyttar fokus 
för mycket från föraren till fordonet 
vilket inte stämmer med varumärket 
väljer jag att gå vidare med skalkon-
ceptet.

Koncept Kärna Koncept Skal

Skissmodell - i skala 1:4. Samma skala som slutmodellen byggs 
i. Skissmodellen byggs parallellt med skissande i 2D. Syftet 
med den här modellen var att utforska form. Modellen bygg-
des mot spegel för att effektivisera arbetet.
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Skissfas 3 - Jag skissade på packning från 
Victor och Quintus. Efter jämförelser med 
dagens fyrhjulingar, MC, mopeder och 
skotrar valdes en sitthöjd på ca 80 cm 
från marken vilket är en vanlig höjd. Den 
höjden ger god överblick i trafiken sam-
tidigt som andra trafikanter ser fordonet 
tydligt.

Saabs karakteristiska frontlinje arbetades 
in i formen. Mycket arbete lades på att 
hitta vad som kan prata Saab i produkten. 
Den lika karaktäristiska linjen baktill arbe-
tades också in. Frontlinje. Akterlinje. 

Den undre, fasta delen av ramen bildar 
en stabil köl på fyrhjulingen och balan-
serar upp den rörliga delen.
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Effekterna av att kunna lägga ner fordonet 
gick här upp för mig vilket ställde till med 
stora problem. Fotplattorna fick sitta i 
den fasta delen för att inte ta i marken vid 
lutning. Den rörliga delen av karossen fick 
en V-form i botten som pratar om lutning.

Eftersom ytan i bakänden är så liten vill 
jag inte störa akterlinjen med olika färger 
på baklysen och blinkers. Därför är lysena 
uppbyggda av svart botten, lysdioder och 
klarglas ytterst. Det ger ett blanksvart 
lyse när det är släckt som håller ihop ytan. 
Halvljus, bromsljus, blinkers o.sv. bildar 
olika formationer när de tänds.

Baklyset är blanksvart när 
lyset är släckt.

Tänt baklyse.

Jag upptäcker att den rörliga delen tar i marken 
när fordonet lutar.

Den rörliga delen får inte ha några ytor i det 
rödmarkerade området för att inte ta i marken 
vid lutning.
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Skissfas 4 - Jag upptäckte här att 
jag gått in i en återvändsgränd med 
formen. Min tanke att binda ihop 
fram- och bakdel på mopedskotervis 
som ett U för att sänka den visuella 
hastigheten fungerade inte tillsammans 
med lutningen.

De ytor jag tänkt skulle gå runt föt-
terna och skydda och hålla om föraren 
tog i marken vid lutning. När dessa 
ytor togs bort försvann samtidigt 
sammankopplingen mellan fram- och 
bakdel.

Jag ändrade drastiskt i formen och 
byggde istället upp den med en 
genomgående volym i mitten och en 
sköld fram som sveper om mittvoly-
men.

Toppvy. Körriktning uppåt.

Formen hålls nu ihop genom fordonet. 
Sänkningen framför sadeln tas bort 
och sadeln ersätts med en mc-sadel.
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Namnet - Qlean kommer från clean som i mil-
jövänlig. Q återkopplar till quad och lean till lut-
ningen.
Färgsättning - Svarta och vita färger i olika 
glanstal och struktur kombineras för att balansera 
kontraster mellan olika ytor.

Insidan av fyrhjulingen, de ytor föraren möter när 
han eller hon kör, görs i samma vita metallic som 

utsidan men matt och strukturerad. Detta för att 
skapa en insida och utsida och ett större djup i 
fordonet men även av praktiska skäl. De ytor föra-
ren kommer i kontakt med med kläder och skor 
behöver vara tåligare än övriga ytor. Att samma 
kulör används gör att fram och bakdel binds ihop 
färgmässigt.

Konceptet
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Baklyset lyser i formen av ett stiliserat 
flygplan. Samma form återkommer i 
däckmönstret. Ett mörkt band löper 
genom fyrhjulingen och skapar ett 
flöde genom fordonet. Bandet startar 
i instrumentpanelen, löper genom 
sadeln och fortsätter bak för att avslu-
tas i avgasutsläppet. Den längsgående 
uppdelningen gör att karossen upplevs 
smalare. Fyrhjulingen får inget vanligt 
avgasrör utan ett metallnät som pratar 
om alternativa bränslen och rena 
avgaser.

Strålkastaren sitter i vindrutan. Jag 
hade på tidigare skisser två lyktor i 
fronten, en på vardera sidan om nosen. 
Men det gav för mycket intrycket av 
en bil så jag valde att göra ett lyse för 
att få mer mc-känsla. Dock så särskil-
jer den sig från mc eftersom lyset är 
så pass brett.

Huggers (stänkskydd på hjulen) sig-
nalerar att däcken lever sitt eget liv 
med lutningen. De berättar också att 
fordonet är tänkt att köras på gatan 
och inte i terräng.

Baktill finns ett stort utrymme för 
bagage.
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Tack till

Peder Bengtsson Caran
Peter Ring Caran
Michael Hallgren Caran
Simon Padian  Saab
Patric Riese  Saab
Matias Cindric  Saab
Ingela Johansson
Karolina Eckmar
Victor Bergman
Quintus Jalkler
Hans Blomdahl  Aeroseum
Andreas Grund ATV-huset
Micke Pihlblad  ISD
Teo Enlund
Leif Thies
Cheryl Akner Koler
Lars Hässler Ergonomidesign 
Stefan Strandberg Ergonomidesign
Viktor Holmqvist Ergonomidesign
Christian Johansson
Jonas Andersson
Klassen!


