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Nya bilar har inte bara fönster tillverkade i glas 
För att få till konstruktionen av en komplex fönstergeometri på en ny bil kan en mix av glas- och 

plastrutor krävas. Regelverk och tillverkningsbegränsningar sätter dock stopp för vissa rutor och 

detta kan hämma designfriheten i utvecklingsfasen. I denna masteruppsats togs en ny konstruktion 

fram till elbilen Uniti One med 3 glas- och 7 plastfönster.

Uniti One är en liten elbil med ett modernt 

utseende. Hela toppen av bilen är designad med 

transparant material av ganska svår komplexitet. 

För att kunna tillverka denna geometri krävs en 

smart uppsplittring av toppen i mindre rutor. 

Regelverk för bilar av Uniti One’s typ beskriver 

delvis vilka material som är godkända på vilka 

positioner på bilen, men även vilka tester som 

måste genomföras för att säkerheten ska kunna 

garanteras. Ett exempel på en designbegränsning 

som det medför är att vindrutan bör vara 

tillverkad i laminerat glas. 

Bilrutor i glas formas genom att skäras till rätt 

storlek i platt form för att sedan värmas upp och 

böjas till rätt 3d-form. En alltför komplex 

geometri kan medföra problem vid tillverkningen 

som i slutändan medför optiska förvridningar för 

föraren av bilen. Dessa kan vara så subtila att 

föraren inte ser dem, men blir trött efter en tids 

körande. Ett annat problem kan vara att glasrutan 

är för stor för att få plats på en normal 

tillverkningslina. Dessa typer av problem 

begränsades för den nya konstruktionen.  

Förutom vindrutan så designades även 

dörrfönsterna för glastillverkning. Glas är ett 

mycket hårdare material än plast vilket gör att det 

är tåligare mot repor och slitage. Ett dörrfönster 

som ska röra sig upp och ner kommer att utstå 

mer förslitning än andra fönster, vilket talar för 

att en glaskonstruktion är mer passande. Ett 

dörrfönster behöver även ha en ganska så snäll 

form för att få plats i dörren, samt för att ha en 

kontinuerlig rörelse, vilket gör att det billigare 

glas-alternativet är ett möjligt materialval.  

Resterande fönster konstruerades för 

plasttillverkning. Detta gjordes först och främst 

för att tillåta den framtagna formen på bilen att 

förbli som den var tänkt, vilket var ett av kraven 

från Uniti inledningsvis i projektet. Då Uniti One 

är en L7e-bil har den en maxvikt på 450 kg, utan 

batterierna inräknat, vilket betyder att en lättare 

konstruktion också är att föredra. Med 

designfriheten kring plast-komponenter och den 

lägre densiteten slogs två flugor i en smäll för att 

få till en snygg och lätt design. 

Plastkomponenterna formsprutas och täcks sedan 

med ett skyddande lager för att motstå UV-strålar 

och slitage. Detta medför dock ett 3 gånger så 

högt pris jämfört med en motsvarighet tillverkad 

i glas. 

 

Den nya konstruktionen av Uniti One’s fönster 

Metoden som användes är beskriven i detalj i 

arbetet för att underlätta för konstruktörer i 

framtiden när de vill designa fordon med 

komplex transparent geometri. Kortare tid från 

design till färdig konstruktion sparar både tid och 

pengar vilket är viktigt för alla företag idag.  

Det ska nämnas att konstruktionen som tagits 

fram enbart kommer användas som design-data 

för att hjälpa Uniti slutföra konstruktionen av 

elbilen Uniti One. Mer arbete behöver 

genomföras som till exempel 

underleverantörskontroll, strukturella och 

aerodynamiska beräkningar samt en 

kostnadsoptimering.
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