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Sammanfattning 

 

Längdskidåkning är en populär vintersport i Norden och vallning är ett viktigt moment i 

sporten. Skidvallning medför dock logistiska utmaningar och det krävs utrustning som oftast 

är tung och otymplig eller kräver tillgång till elektricitet för att fungera. Idag finns det få 

lösningar som underlättar vallning av längdskidor i spåret, detta på grund av de utmaningar 

som portabilitet för med sig; vallan kan vara för kall för applicering eller underlaget kan vara 

för instabilt och ojämnt för vallning. Syftet med detta projekt är att ta fram ett koncept som 

ska fylla detta vakuum i vallningsmarknaden. Projektet utgår från de krav och önskemål som 

vallningskunniga skulle ställa på portabel skidvallning och vad som förväntas av en sådan 

produkt idag. Dessa togs fram genom intervjuer med vallabodar runt om i Stockholm och 

genom att undersöka vilka produkter som idag underlättar portabel skidvallning. 

 

Under projektets gång har flera delkoncept tagits fram genom olika idégenereringsmetoder 

som brainstorming. Dessa kom i två omgångar; först tre delkoncept som namngavs till 1. Det 

stavstabiliserade vallastället, 2. Hängselstället och 3. Klistervärmaren som fick genomgå en 

elimineringsprocess. Det delkoncept som vann var koncept 3. Klistervärmaren vars funktion 

är att värma fästvalla, framförallt klistervalla, för att göra den applicerbar.  Sedan utvecklades 

ytterligare tre delkoncept från det valda konceptet; 3.1 Termos, 3.2 Klädseln och 3.3 Kombo, 

som utvärderades tills ett slutgiltigt koncept valdes ut. Den som vann var koncept 3.3 Kombo. 

 

Kombo vidareutvecklades och dess utseende och egenskaper definierades genom 

formgivning, materialval och val av energikälla samt värmegenerering. 

 



Resultatet blev GEISER som är en portabel, batteridriven vallavärmare som ska användas 

som ett komplement på till exempel drickabältet under skidåkningen. 

 

GEISER håller vallan isolerad från kylan genom flera olika lager tyg med unika, isolerande 

egenskaper och den värmer vallan genom en värmeslinga invävd i ett av de inre lagren. Denna 

värmeslinga är kopplad till ett batteripack som sitter ovanpå den cylindriska vallabehållaren i 

en tygficka. En strömbrytare är integrerad på ovansidan av GEISER i tyget för lätt på- och 

avslagning. 

  



 

 
 

Bachelor´s Degree Project Thesis MMKB 2016:73 
{IDEB215} 

 

GEISER 

A wax heater in the ski trails 

   
  Mattias Bygge 

Johan Kang 

Approved 

2016-month-day 

Examiner 

Stefan Ståhlgren 

Supervisor 

Stefan Ståhlgren 

Conrad Luttrop 

 Commissioner 

 

Contact person 

 

 

Abstract 

 

Cross country skiing is a popular winter sport in the Nordic countries and ski waxing is a vital 

part of the sport. But ski waxing comes with logistical problems and it needs equipment that is 

either heavy and cumbersome or needs electricity to function. Today there are few solutions 

to expedite ski waxing in the trail, this is most likely due to the problems that come with 

portability; the ski wax can be too cold for application or the ground can be too uneven to 

allow ski waxing. The purpose of this project is to produce a concept that will fill this vacuum 

in the ski wax market. The project is based on the demands and expectations that skilled 

waxers and skiiers would put on portable ski wax and what is expected of such a product 

today. These were formed through interviews with professional ski waxers in stores around 

Stockholm and by investigating what products today facilitate portable ski waxing. 

 

During the course of the project several concept propositions were formed through different 

idea generating techniques and brainstorming. These came in two rounds; first three koncept 

propositions that were named 1. Det Stavstabiliserande Vallastället, 2. Hängselstället and 3. 

Klistervärmaren that were put through an elimination. The concept proposition that got the 

most points was 3. Klistervärmaren which function is to heat up ski wax, foremost kick wax, 

for easier application. Three new concept ideas were furtherly developed from the winning 

concept proposition; 3.1 Termos, 3.2 Klädseln and 3.3 Kombo. These were evaluated until a 

final concept was chosen. The winning concept was 3.3 Kombo. 

 

Kombo was developed further and its appearance and properties were defined through design, 

choice of material and energy source aswell as heat generation. 

 

The result was GEISER which is a portable, battery powered wax heater and container that is 

to be used as a complement to existing ski gear such as drink belts and packs. 



 

GEISER keeps the ski wax isolated from the cold by having several different layers of cloth 

with unique, isolating attributes and it heats the ski wax through a heating wire woven into the 

inner fabric of the cloth layers. This wire is connected to a battery pack that is situated on top 

of the cylindrical wax container in a pouch. A circuit breaker is integrated in the outermost 

layer on the upper side of GEISER for easy on- and off switching 

 

 
  



Förord 

Projektet startades med stora förhoppningar om att ta fram ett innovativt koncept som skulle 

underlätta vallning i spåret. Det har inte varit lätt och många har hjälpt oss att fullfölja vårt 

kandidatexamensarbete i teknisk design.  

 

Vi vill tacka Skidbytarboden, Alpingaraget och Alewald för att de tog sig tiden att bli 

intervjuade av oss. 

 

Vi vill tacka Agneta Setterwald för att hon lånade ut sin klistervallatub. 

 

Vi vill även tacka Josephine Golander som erbjöd oss full frihet i hennes syslöjdssal. 

 

Slutligen vill vi tacka Stefan Ståhlgren och Conrad Luttrop för deras support och givande 

feedback. 
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1 INTRODUKTION 
Denna rapport behandlar utvecklingsprocessen och framtagningen av ett slutkoncept som ska 

göra skidvallning mer portabelt och på så sätt mer lättillgängligt i spåret. 

 

1.1 Bakgrund 
Längdskidor är en av de största vintersporterna i Norden. Det fördelaktiga klimatet och den 

lätta åtkomsten till fint preparerade spår gör att allt fler svenskar söker sig  till denna sport. Ett 

moment som går hand i hand med denna sport är vallning. Vallning gör man för att ge 

skidorna de önskade egenskaperna för det befintliga väderförhållandet; maximalt glid samt 

fäste. I längdskidåkning är det därför viktigt att ha den rätta vallan för den aktuella 

snötemperaturen och att vallan ska vara fräsch och inte utsliten. Temperaturen kan variera 

med tiden och längs spåret. Det innebär att snöns egenskaper förändras. Vallan kan även slitas 

ut och förbrukas under skidåkningen. Därför väljer många längdskidåkare att valla om 

skidorna under träningspasset eller i tävlingen för att anpassa sig snabbt till det rådande 

förhållandet eller förnya den aktuella vallan och på så sätt prestera på en fortsatt hög nivå. 

Detta är dock allt från smidigt i dag.  

 

1.2 Mål 
Målet med detta projekt är att utveckla och ta fram en attraktiv produkt som kommer fylla ett 

vakuum i marknaden. En produkt vars funktioner gör vallningsprocessen portabel och smidig. 

Med en design som gör den attraktiv, tilltalande och med stark förankring i dess funktioner 

kan den bli en konkurrenskraftig produkt känd både bland konkurrenter såväl som 

konsumenter. 

 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts utifrån de olika typer av valla som existerar och dess karaktärer. 

Därför har glidvalla uteslutits pga. den höga temperaturen som krävs vid applicering, och för 

det faktum att den ej slits ut i samma grad som fästvalla. Det breda sortimentet på befintliga 

vallor gör att fokus kommer ligga på ett tillbehör snarare än en ny typ av valla eller ett nytt 

sätt att valla på. Vidare har avgränsningar gjorts på tillverkning då detta är ett idékoncept. 

 

1.4 Metoder 
För att få en bättre förståelse för marknaden och vallningsprocessen utfördes en 

förundersökning i form av intervjuer av vallaexperter, forumsinlägg och informationssökning. 

En funktionsanalys [1] sammaställdes utifrån resultaten från förundersökningen som sedan 

blev basen för idégenereringen. Koncept togs fram utifrån den informationen med hjälp av en 

morfologisk matris [2], och brainstorming [2]. För att utvärdera koncepten användes 

kriterieviktsmetoden [2]. De olika koncepten viktades mot varandra med avseende på de krav 

och önskemål som erhölls från funktionsanalysen. 
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2 FÖRUNDERSÖKNING 
För att få en bättre bild vallning och hur marknaden ser ut idag gjordes en förundersökning i 

form av informationssökning på state-of-the-art och konkurrensanalys. Ett antal intervjuer 

utfördes också hos olika vallabodar. 

 

2.1 State-of-the-art och konkurrensanalys 
Idag är alternativen till portabel vallning relativt få och de flesta längdskidåkare nöjer sig med 

att ta med en skrapa, en vallakloss och en burk valla som de värmer innanför kläderna för att 

göra den bearbetbar. Bland de produkter som finns för portabel vallning finns ett gas-

uppvärmt vallajärn från Primus [3] och små vallaställ som man monterar ihop, se Figur 1. 

 

 
Figur 1. Primus ski wax set, en vallabrännare. 

 

Primus vallajärn är det överlägsna alternativet när det kommer till att komma upp i höga 

temperaturer och samtidigt vara portabel. Den är dock klumpig och svår att ta med i spåret. 

 

Det finns även alternativ till traditionell valla som gör processen mer portabel. Exempel på 

detta är sprayvalla som till exempel Swix Grip Spray [4], se Figur 2. 
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Figur 2. Swix vallaspray för snabb applicering av valla. 

 

Vallaspray har dock den stora nackdelen att den har låg hållbarhet och slits av från skidan 

snabbt. 

 

Ytterligare ett alternativ är vallatejp som START vallatejp [4]. Vallatejp ger dock inte lika bra 

resultat i samma utsträckning som traditionell vallning än så länge, se Figur 3.  

 

 
Figur 3. Applicering av vallatejp, ett alternativ till traditionell skidvallning. 

 

 Många skidentusiaster föredrar dock traditionell valla över dessa alternativ då de kommer 

med sina nackdelar utöver de uppenbara fördelarna med snabb, lätt och portabel vallning.  
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Ett alternativ i framkant som eliminerar fästvallning helt är Skintec längdskidor [5]. Det är 

längdskidor som är utrustade med stighudar i fästzonen istället för att använda fästvalla. 

stighudarna kan bytas ut som moduler för olika snöförhållanden. Det är stighudförsedda 

skenor som träs på skidornas fästområde med magneter för lätt utbytning, se Figur 4. 

 

 
Figur 4. Skintec längdskidor med olika stighudmoduler. 

  

Vallningspecialister och de flesta skidåkare anser dock inte att dessa än så länge ger lika bra 

resultat som vallning men det är relativt ny teknologi som kan komma att förbättras. 

 

Idag finns det ingen produkt som har som funktion att hålla vallan varm i appliceringssyfte så 

någon direkt konkurrent finns inte utan konkurrenterna är snarare de alternativ till vanlig 

skidvallning som finns. 

 

2.2 Användarstudie 
För att få ett bra underlag att basera projektet på intervjuades några vallningspecialister i olika 

skidaffärer i Stockholm. De som intervjuades jobbar på Skidbytarboden, Alpingaraget och 

Alewalds som är ledande inom längdskidor i Stockholm. Skidbytarboden och Alpingaraget 

ägnade sig endast till alpina skidor och Skidbytarboden hade bristande kunskap om 

skidvallning för längdskidor. Ur intervjun på Skidbytarboden togs det att skidvallning vid 

alpin skidåkning ej är tillräckligt viktig för att en produkt för portabel skidvallning ska vara 

aktuell, utan vid alpin skidåkning är stålkanterna på skidorna det viktiga vid skidunderhåll. 

Specialisten på Alpingaraget argumenterade för samma sak och hävdade att skidvallning 

endast är av vikt vid längskidåkning. Han hade dock mer erfarenhet av längd och sa att det 

viktigaste för portabel skidvallning är tillgång till värme. Detta underströks vid intervjun hos 

Alewalds då Klas Hasselgren som är ansvarig för damlandslaget i skidskyttes vallning vid 

tävlingar intervjuades. Han betonade att den största utmaningen vid applicering av valla 
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utomhus är kylan och att det inte ens går att få ut vallan ur tuben när det är kallt. Han sa även 

att den vallatyp som slits mest i spåret och som kräver lägst temperatur för applicering är 

fästvalla. Han sa även att storleken är viktig; skidåkare är väldigt tveksamma till att ta med sig 

extra utrustning i spåret och om den tynger ner så skulle den vara för oattraktiv, se Bilaga 1. 

 

Vidare utfördes även undersökningar på diverse forum och bloggar för att få en bättre bild av 

upplevda problem från användare. Resultaten av förundersökningen skapade sedan grunden 

till funktionsanalysen och idégenereringen. 
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3 KONCEPTFÖRSLAG 
Med underlag från förstudien utfördes idégenerering för att brainstorma idéer till olika 

konceptförslag som sedan ställdes mot varandra. 

 

3.1 Idégenerering 
Två funktionsanalyser gjordes utifrån krav och önskemål från förstudien. En för ett portabelt 

vallaställ och en för en vallavärmare, se Bilaga 2. Dessa blev sedan underlag för 

konceptframtagningen. 

 

En morfologisk matris togs fram baserat på önskemål för att ge inspiration till olika metoder 

att uppnå de önskade konceptegenskaperna, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Morfologisk matris. 

 

I kolumnen längst till vänster är konceptets tänkta underfunktioner. För varje funktion hittades 

några lösningar på hur delfunktionen kunde åstadkommas. 

 

Med hjälp av funktionsanalyserna och den morfologiska matrisen togs tre koncept fram; två 

koncept för portabla vallaställ och ett koncept för en portabel vallavärmare. 

 

Koncept 1: Stavstabiliserat vallaställ 
En stor utmaning vid vallning i spåret är det ojämna underlaget i naturen. För att motverka 

detta utformades ett vallaställ-koncept med liten volym som skulle förlita sig på längdåkarens 

stavar för att ge ett jämnt och stabilt underlag. Vallastället går ut på att stavarna sätts fast i 

klämmorna på mittsektionen i stöden vilket resulterar i ett rakt underlag med samma relativa 

höjd mellan stödytorna. 

 

Stödytorna skulle även vara ihopfällbara om hållfastheten tillät för att på så vis på egen hand 

ta upp liten volym för lättare transport, då liten volym och vikt var ett krav från 

användarstudien, se Figur 5. 
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Figur 5. Illustrerande skiss av Delkoncept 1. 

 

Koncept 2: Hängselstället 
En annan lösning för att stabilisera underlaget vid vallning är att kunna fästa skidan mot 

kroppen och då kunna valla den stabilt. Därför utformades koncept 2 som är en sele med en 

bindning påmonterad där skidan kan fästas. Selen var även tänkt att ha andra funktioner som 

kunde läggas till som modulvarianter. Exempel på sådana är drickabälten och utrymme för 

vallaverktyg. Selen är konstruerad så att bindningen är i brösthöjd så att man kunde ha sitt 

bröst som stöd vid vallning, se Figur 6. 

 
Figur 6. Illustrerande skiss av Delkoncept 2. 

 

 

Koncept 3: Klistervärmare 
Det sista konceptförslaget var den cylindriska klistervärmaren. Det kundönskemål som här 

adresserades framförallt var tillgång till värme vid applicering av valla. Inuti handtaget finns 

ett utrymme för fästvalla som är försett med elektriska värmeslingor för att hålla fästvallan i 

en bearbetbar temperatur. Detta utrymme är inspirerat av en termos och är vakuum-isolerat 

utanför värmeslingorna i väggarna för att bevara värmen och minska på energiåtgången för att 

hålla innehållet varmt. I botten av cylindern finns ett skruvlock för att sätta in vallatuben. 

 



8 

 

I änden av handtaget finns ett verktyg för att applicera in vallan i skidan, istället för att 

använda tumme eller kloss som används i dagsläget. Denna hade kunnat vara gjord av kork 

eller ett alternativt material som till exempel gummi och vara värmeförsedd i mån av 

energiåtgång. Då fästvalla endast kräver låga temperaturer som 10 grader Celsius för att 

fungera ansågs ett eluppvärmt koncept vara möjligt i det här fallet. 

 

Värmeslingorna är kopplade till ett laddningsbart batteri placerat i ett utrymme mellan 

appliceringsvertyget och vallabehållaren, se Figur 8. 

 
Figur 8. Illustrerande skiss av Delkoncept 3. 

 

3.2 Utvärdering av koncept 
För att gå vidare krävdes mer information och en diskussion startades på skidforum.se där en 

frågeställning lades upp som forumbesökare fick svara på och diskutera [6]. Även här pekade 

svaren mot att det viktiga är liten storlek och värmebevaring och värmegenerering. Då det 

enda konceptförslaget som täcker värmeproblemet och samtidigt var minst till volymen var 

konceptförslag 3 blev det därmed utvalt till fortsatt utveckling. 

 

En kravspecifikation gjordes utifrån funktionsanalysen för vallavärmaren och annan 

information erhållen under förundersökningen, se Bilaga 3. Vissa antaganden gjordes som att 

ett träningspass i spåret eller en tävling oftast är under tre timmar för den tänkta målgruppen. 

Därför ska batteriet ha en kapacitet för två timmars konstant uppvärmning då det är inom 

denna tidsram som det är störst chans för användning. Tävlingar som Vasaloppet räknas som 

extremfall och har därför inte beaktats i detta antagande.  
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3.3 Nya konceptförslag 
Två koncept togs fram med utgång från koncept 3. En utvärdering gjordes och ett nytt 

koncept skapades vilket var en kombination av de två koncepten. 

 

Koncept 3.1: Termos 
Detta koncept är en direkt vidareutveckling av konceptförslag 3 då det är av ett hårt material 

format till en cylinder med utrymme för valla och värmeslingor i innerväggarna. Likt en 

termos finns ett tunt skikt av vakuum för bevaring av värme. På toppen finns det en platt yta 

gjort av kork eller syntetkork. Denna används för att gnugga ut vallan på belaget så det blir ett 

jämnt och fint skikt. En on/off-knapp sitter på ett hölje på utsidan vilket vid intryckning sätter 

på eller stänger av strömtillförsel till värmeslingorna. I den tidigare modellen var 

appliceringverktyget försedd med värmeslingor för att underlätta vallning och värma skidan. 

Detta ansågs dock vara ineffektivt i förhållande till den energiåtgång som ett märkbart resultat 

skulle kräva, och att ingnuggning med kork var ett bättre alternativ, se Figur 9. 

 
Figur 9. Konceptförslag Termos 3.1. 

 

Koncept 3.2: klädseln 
 

Detta koncept utformades som en klädsel till vallatuben. Det bidrar till en låg vikt och liten 

volym. Klädseln är gjord av ett yttertyg som är vindtätt och vattenavvisande för att ge ökade 

isolerande egenskaper. Detta komplementeras med ett lager av isolerande vadd på insidan. 

Värmeslingorna är påsydda på insidan av vaddet och omsluts sedan med ett tunt lager tyg med 

låg isoleringsförmåga. Klädseln förses med kardborrband och kan på så sätt omsluta 

vallatuben helt. Den förvaras sedan i en väska eller förvaringsfack i ett drickabälte.  
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Värmeslingorna drivs av ett batteripack med en on/off-knapp och spänne för att fästa den på 

väskan eller drickabältet. Värmeklädseln och batteripaketet är sammankopplade med en DC-

sladd som är löstagbar från batteripaketet och batteripaketet laddas genom samma DC-uttag, 

se Figur 10. 

 

 
Figur 10. Konceptförslag klädseln 3.2. 

 

3.4 Andra utvärdering 
Vid utvärderingen av koncepten fördes diskussioner mellan projektdeltagarna och koncepten 

ställdes mot varandra med hjälp av kriterieviktsmetoden. Koncept 3.2 Klädseln fick högst 

poäng men den hade även nackdelar; Den kan ej bevara värme utan att spendera energi då det 

inte är ett tillförslutbart utrymme utan snarare en duk med värmetrådar i som man lindar runt 

vallatuben. Koncept 3.1 Termos har i det avseende mycket bättre förmåga att bevara värme. 

Ett annat problem som detta koncept stötte på var att det ej hade en känsla av enhetlighet i sin 

designs utformning. Det är snarare en teknisk lösning än ett produktkoncept. Ett nytt koncept 

utformades för att lösa dessa brister. Detta koncept baserades på en kombination av de två 

tidigare koncepten, se Figur 11. 
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Figur 11. Koncept 3.3 Kombo som är en kombination av koncept 3.1 och 3.2. 

 

Det nya konceptet har en cylindrisk form och är gjort i textila material. Det har tagit den 

cylindriska vallabehållaren från koncept 3.1 och tygmaterialen från koncept 3.2. En lock-

anordning tillförsluter behållaren för att öka den värmebevarande förmågan. 

Kriterieviktsmetoden visade att det nyare konceptet fick mest poäng och valdes därav för 

vidareutveckling, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Kriterieviktsmetoden som gav koncept 3.3 ”Kombo” högst poäng. 
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4 KONCEPTUTVECKLING 
I utvecklingsfasen har kravspecificationerna spelat en stor roll i utformningen av det 

slutgiltiga konceptet. Utöver de punkterna har designen av konceptet påverkats av det 

befintliga utbudet av produkter som finns på marknaden idag men även målgruppen som den 

riktas mot; Motionärer, entusiaster och elitidrottare med ett behov av vallning i spåret.  

 

4.1 Form och Funktion 
GEISER utformades efter konceptvalet från en rent teknisk lösning med värme-cylinderduk, 

sladd och batteri till en produkt med ett designtänk och enhetlighet. För att underlätta 

inspiration utformades en “mood board” för att konkretisera slutkonceptets tema, se Figur 12.  

 

 
Figur 12. Mood board för att få en uppfattning om hur slutkonceptet ska se ut. 

 

Konceptets design behövde göras mer enhetlig, mer ergonomiskt utformad både ur en 

kognitiv synpunkt och utformning och riktas mer i sitt utseende mot målgruppen. 

Vallabehållaren är cylindrisk med ett innermått taget från maxbredden på klistervalla vilket är 

ungefär 5 cm. Batteripaketet sattes in i en isolerande tygficka på ovansidan av vallabehållaren 

och både vallabehållaren och batterifickan är utrustade med blixtlås för värmeisolering och 

för att hålla innehållet på plats, se Figur 13. 
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Figur 13. Vidareutveckling av koncept 3.3 Kombo. 

 

 

Designen skapades med motionärer och tävlingsinriktade skidåkare i åtanke, med simpla, 

fasta former och färgerna svart och rött för att både vara diskret men med utstickande detaljer. 

 

GEISER är tänkt att sitta åt vänster på midjan utanför kläderna och de båda blixtlåsen är 

placerade framåt för att lätt kunna öppnas när den sitter på kroppen. GEISER är utformad för 

att lätt passa tillsammans med annan, befintlig utrustning som drickabälten och vara så pass 

liten och diskret att den fungerar som ett tillägg.  

 

Strömbrytaren är integrerad i yttertyget på batterifacket och placerad på ovansidan för lätt på- 

och avslagning. 

 

4.2 Portabilitet 
Den viktigaste egenskapen konceptet ska förmedla är portabilitet. Den ska vara smidig att ta 

med sig och inte kännas som en extra komponent. Fokus här har legat på befintliga produkter 

på marknaden och hur man kan utnyttja dem så att konceptet blir en förlängning av en 

befintlig produkt. Därför är konceptets yttervägg utrustad med öglor för att kunna träs in i 

bälten som till exempel Swix drickabälte. 
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4.3 Storlek 
Då konceptet är byggd kring klistervalla så måste innermåtten vara beroende av klistertubens 

storlek. Samtidigt får den inte vara för stor då det kan upplevas som klumpigt. En ny tub med 

klistervalla från Swix är 14,6 cm lång och 4,8 cm bred på sin bredaste plats, se Figur 14. 

 
Figur 14. Mått över en klistervallatub från Swix. 

 

Då detta är standardstorleken på klistervalla användes dessa mått som minimumvärde när 

konceptets innermått skulle räknas ut. 

 

4.4 Materialval 
Ett antal olika tygmaterial och isoleringsmaterial undersöktes för att hitta materialen bäst 

anpassade till konceptet.  

 

Yttertyg 
Yttertyget ska återspegla en livsstil nära kopplat till naturen och därför hämtades mycket 

inspiration från kläder och produkter för utomhusaktiviteter vilket ställer höga krav på tygets 

förmåga att vara vattenavvisande, vindtät, isolerande och stryktålig. Två vanligt 

förekommande tygsorter identifierades, hardshell och softshell [7]. Hardshell-tyger 

kännetecknas av ett slitstarkt yttermaterial och ett membran som är 100 % vatten- och vindtät. 

Trots detta andas de väl och släpper ut fukt vilket gör de optimala för utomhusaktiviteter där 

man utsätts för hårda väderförhållanden. Dessa egenskaper bidrar också till att hardshell-tyger 

är relativt stela och oelastiska, se Figur 15. 

 



15 

 

 
Figur 15. Hardshell-tyg. Oelastisk men 100 % vatten- och vindtät. 

 

Softshell-tyger brukar också nämnas tillsammans med hardshell-tyger men skiljer sig åt en 

del. Softshell är mjukare och formar sig bättre efter konturer. Det är vindtät och 

vattenavstötande men inte vattentät. Insidan av tyget består oftast av ett isolationslager för 

ökad isolering. Softshell fungerar utmärkt i kalla förhållanden då snö inte kräver lika hög 

vattenavvisande förmåga som vid regn, se Figur 16. 

 

 
Figur 16. Softshell-tyg. Mjuk och elastisk men samtidigt vattenavvisande och vindtät. 

 

Isolering 
Isoleringen är en viktig del i konceptet. Eftersom konceptet kommer vara placerat runt en 

människas midja var det viktigt att hitta ett isolerande material som har hög isoleringsförmåga 

men också hög flexibilitet. Några material som studerades var polyestervadd, och styrofoam. 

För att utvärdera dessa jämfördes värmeledningstal [8][9][10] för respektive material med 

varandra, se Tabell 3. Ett lågt värmeledningstal var önskat för att hålla isoleringslagret tunt. 

 

Tabell 3. Värmeledningstal för de olika isoleringsmaterialen. 

Material Värmeledningstal  λ (W/mK) 

Polyestervadd 0.05 

Styrofoam 0.035 

 

Polyestervadd valdes då det uppfyllde båda kraven. Styrofoam har lägre värmeledningstal 

men också väldigt styvt. 
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Innertyg 
Innertyget har två huvudfunktioner. Det ska vara ett skyddande lager mellan fästvallan och 

värmetråden och det ska vara lättrengörligt. Ett lämpligt material för det är ett polyestertyg 

impregnerat med EVA [11] vilket gör den vattentät och smutsavvisande. 

  

Batterihållare 
Någon typ av termoplast är önskvärt för batterihållaren då den ska ha god hållfasthet även vid 

låga temperaturer och vara formbeständig. ABS-plast uppfyller dessa [12]. 

 

4.5 Värmekälla 
De finns många olika medel för att skapa värme. Det kan vara via en kemisk reaktion, 

elektricitet eller genom förbränning för att nämna några. Då värmetillförseln ska sträcka sig 

över en längre period och vara konstant bestämdes elektrisk värmetillförsel som den bästa 

metoden. En redan existerande komponent hittades i form av ett tyg försett med en ståltråd 

som vävts in i ett heltäckande mönster [13]. Ståltråden kopplas sedan till en strömkälla som 

ett batteri. För att få fram strömstyrkan i ståltråden kopplades värmetyget till en kraftkälla 

med en spänning på 7.4 V, se Figur 17. Denna spänning ansågs skapa en tillräcklig hög 

temperatur i värmetyget utifrån tabellen som finns i produktspecifikationerna för värmetyget, 

se Bilaga 4. Strömstyrkan blir ungefär 0.78 A. Två värmeplattor kommer behövas för att 

omsluta cylindern. 

 

 
Figur 17. Värmetyg kopplat till en kraftkälla som visar spänning(v) och strömstyrka(h). 

 

4.6 Batteri 
Det finns ett antal olika laddningsbara batterier på marknaden idag men li-jon batterier var det 

självklara valet för konceptet då de är mest tillförlitliga. Den klarar av fler laddningscyklar än 

sina konkurrenter, håller spänningen konstant och förlorar inte sin kapacitet över tid [14]. En 

beräkning gjordes på hur stor kapacitet batteriet ska hålla med en spänning på 7.4 V för att 
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klara den önskvärda gångtiden på två timmar. För att uppnå en spänning på 7.4 V krävs det att 

två li-jon batterier seriekopplas då dessa endast kommer med en spänning på 3.7 V. 

Strömstyrkan är känd vid en spänning på 7.4 V. Vid likström fås effekten av multiplikation 

mellan spänning och ström [15]. Detta ger en effekt på 5.8 W. Effekten multipliceras med 

tidsenheten och divideras med spänningen för att få fram kapaciteten batteriet behöver i 

ampertimmar [15] för att driva värmetyget i två timmar. Beräkningen gav att batteriet behöver 

ha en kapacitet på 1.57 Ah. Om två värmeplattor krävs för att omsluta cylindern behöver 

batteriet ha en kapacitet på minst 3.14 Ah, se Bilaga 5.  

 

 

4.7 Värmeisolering 
Uträkningar på värmeeffektsförlusten har utförts för att få en förståelse för hur väl 

isoleringsförmågan är. Både värmeledning och påtvingad konvektion har beaktats[8] [16]. 

Strålning har försummats för att underlätta beräkningen. Ett extremfall på yttertemperatur på -

6.5 grader [17] har antagits vid beräkning, se Bilaga 6. Vidare har innertemperaturen bestämts 

till 10 grader vilket är den kritiska temperaturen för att klister ska kunna pressas ur tuben 

enligt Klas Hasselgren på Alewalds. Ett antagande har gjorts där värmeeffektsförlusten inte 

får överstiga den tillförda effekten från batteriet vilket är 5.8 W. Detta gav att en isolering på 

3 mm räcker för att värmeeffektsförlusten ska understiga 5.8 W, se Bilaga 7. En graf togs 

fram för att illustrera detta, se Figur 18. 

 

 
Figur 18. En graf som visar värmeeffektsförlust som en funktion av tjocklek på isoleringen. 

 

Beräkning gjordes endast på det isolerande lagret för att förenkla uträkningen.  
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5 SLUTKONCEPT 
 

5.1 Resultat 
GEISER är en vallavärmare som kombinerar funktion och design. Den omsluts av ett lager 

matt svart softshell-tyg för att vara diskret och smälta in bland utrustningen. Dess detaljer är 

av röd färg dels för design men även för att upplysa om funktion. GEISER har en cylindrisk 

form för att underlätta urtagning av vallatuben som antingen har cylindrisk form eller är 

förvarad i en tub. Den är även formad på detta vis för att ge ett modernare, sportigare intryck. 

Strömbrytaren är integrerad i tyget för att vara diskret och inte sticka ut för mycket och 

komma i vägen, se Figur 19. 

 
Figur 19. Slutkoncept GEISER i svart färg med röda detaljer. 

 

Konceptets yttermått är, exklusivt batteri med ficka, 17cm i längd med en diameter på 6cm 

vilket är anpassat efter storleken på befintliga klistervallatuber. Innehållet hålls varmt genom 

ett isolerande lager polyestervadd och ett värmegenererande lager omslutet av ett lager 

softshell-tyg ytterst och ett EVA-tyg innerst, se Figur 20. 
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Figur 20. Fyra lager har kombinerats för att ge GEISER dess egenskaper. 

 

Tjockleken på det isolerande lagret är 4 mm för att garantera en värmeeffektsförlust mindre 

än 5.8 W. För en genomskärning av GEISERS vallabehållare se Bilaga 8. 

 

GEISER drivs av två seriekopplade li-jon batterier av typen 18650 [18] med en kapacitet på 

4000 mAh för att garantera en gångtid på mer än två timmar. Dessa är kopplade till 

värmetygerna i det värmegenererande lagret och vidare till strömbrytaren i yttertyget. För ett 

enkelt kopplingsschema där värmeslingorna i tyglagret är symboliserad av en resistans med 

motstånd 9,5 Ohm se Figur 21. 

 

 
Figur 21. Kopplingsschema som illustrerar hur elektroniken i konceptet är utformad. 
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Batterierna är placerade i en behållare tillverkad i ABS-plast för att skydda och underlätta 

laddning av batterierna.  Batterierna både distribuerar energi till värmetygerna och laddas 

genom ett dc-uttag placerat på ena kortsidan, se Figur 22.  

 
Figur 22. Batteribehållaren med sladdar som går till strömbrytare och värmeslingor. 

 

Väggarna på behållaren är avrundade med samma innerradie som batterierna själva och 

batteribehållarens inre är indelad i två fack, ett där batteripacketet ska föras in och ett mindre 

för att skapa utrymme för sladdar och DC-kontakten. En detaljritning finns i bilaga 9. 

Batteribehållaren försluts efter att dess inre komponenter monterats fast genom att en platta på 

des undersida sätts fast. Se bilaga 10 för en sprängskiss av batteripaketet. För att ladda 

batterierna tas batterihållaren ur dess ficka och en DC-laddare sätts in i samma 2.1 mm 

öppning som batterierna distribuerar energi genom.  

 

5.2 Kostnadsberäkning 
En kostnadskalkyl har gjorts för att få en bättre bild av konceptets försäljningspris. 

Materialkostnaderna har sammanställts för att sedan vara underlaget till 1-3-9 metoden[1] för 

att få en grov uppskattning på försäljningspriset. Detta gav ett försäljningspris på ca 381kr, se 

Bilaga 11. 
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6 DISKUSSION 
Projektets mål var att ta fram en portabel lösning för vallning i spåret. Detta anses vara 

uppfyllt. Det slutkoncept som tagits fram löser ett problem bland längdskidåkare och vallare 

men fyller även ett vakuum i marknaden. De önskemål och krav som ställdes i början av 

projektet återspeglas i slutkonceptet, både funktionsmässigt och designmässigt. Något som 

hade förbättrat projektet är en bredare kundundersökning. Även om produkten är riktad mot 

längdskidåkare gjordes endast intervjuer mot vallabodar. Detta visade sig också när en 

utvärdering skulle göras av de konceptförslag som tagits fram. Mer förundersökning behövdes 

för att skapa en bredare grund att basera projektet på. 

 

De tekniska problem som behandlats för framtagning och dimensionering av konceptet har 

lösts med relevanta beräkningar. De viktigaste aspekterna för att möjliggöra en korrekt 

dimensionering av konceptet har varit beräkning av batteriets kapacitet men också 

värmetillförsel och värmeförlust. Vid användning sjunker spänningen i batterier mellan 

laddningscyklarna. Detta gäller även li-jon-batterier men i mindre utsträckning vilket är en av 

dess styrkor. Vid beräkning av den kapacitetbehovet i batterierna antogs denna utveckling 

vara försumbar för att underlätta uträkningen. Tjockleken på polyestervaddet beräknades till 3 

mm vilket ger en lägre effektförlust än effekttillförseln från batteriet vilket är önskvärt. 

Dock var detta värdet väldigt nära effekttillförseln och en säkerhetsmarginal på 1 mm lades 

till i slutet. Det finns en stor osäkerhet kring värmeövergångstalet för polyestervadd då det 

varierar beroende på kvalité och tillverkare för att nämna några faktorer. Forskningsartiklar 

hittades där mätningar hade gjorts på sådana tyger och det värdet som användes vid beräkning 

var baserat på det.  

 

1-3-9 metoden som användes vid kostnadsberäkningen ger en uppfattning om vilken prisklass 

konceptet kommer hamna i men det är en väldigt grov uppskattning. Oftast är resultatet som 

fås av denna metod en högre uppskattning än i verkligheten och priset skulle med stor 

sannolikhet vara lägre per enhet vid massproduktion.  

 

6.1 Vidareutveckling 
Slutresultatet är utrustat med dragkedjor för att tillsluta öppningarna i både batterihållaren och 

vallabehållaren och hålla innehållet på plats. Även om de är utrustade med vattenavvisande 

kanter och isolering så har deras värmeisolerande förmåga inte räknats på. Risken är stor att 

den är lägre än omgivande material och en förändring i helas lockfunktionen kan undersökas 

och utvecklas. De elektroniska komponenterna som behövs i batterihållaren har inte tagits i 

åtanke vid dimensionering av batterihållaren. Detta är områden som behöver vidareutvecklas. 

 

De beräkningar som har gjorts är teoretiska och en vidareutveckling krävs med tester utförda i 

verkliga förhållanden och scenarion för att ge mer precis dimensionering av konceptet. 

 

Som det är nu behöver produkten ett bälte för att kunna fästas på en användare. Den är 

beroende av andra produkter. Detta skulle kunna vidareutvecklas för att få den mer 
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självständig. Det finns heller ingen definierad laddningssladd till konceptet och detta är något 

som kan utvecklas. 

 

Djupare analyser behöver göras angående tillverkningsprocessen då dessa har avgränsats i 

projektet. 
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BILAGA 1. INTERVJUER 

Intervju med Skidbytarboden (håller endast på med alpina skidor) 

1. Vad anser du är det svåraste momentet vid vallning?  

Inget moment är något vidare svårt. 

2. Vad skulle en portabel skidvallningsmaskin behöva ha?  

3. Kan någon del av vallningen skippas? Är det någon del som bara ger en ”edge” som inte 

är nödvändig för den mest basiska formen av vallning? 

4. Vad är portabilitet för dig? Att du ska kunna sitta med den i stugan och valla eller ta med 

den på berget t.ex.  

5. Vad är det mest problematiska ur en portabel synpunkt? 

Tillgång till ström. Men även att vallning av alpina skidor är så kladdigt. Vallan fastnar 

överallt. 

6. Hur varmt bör det vara under vallning?  

90 grader(?) är osäker. Det beror på vilken valla man använder. 

7. Använder man samma vallaställ för både alpin- och längdskidåkning och snowboard?  

Kan vara så. Jag vet inte då jag bara har hållit på med vallning av alpina skidor. 

8. kan du gå igenom alla steg vid vallning? Och alla verktyg? 

Sker i samband med slipningen. Slipningen rengör skidan och tar bort den gamla vallan. Man 

lägger vallan med vallamaskin eller strykjärn. 

Efter alla frågor tillade han: 

Alltså, vallning spelar inte alls lika stor roll för alpin skidåkning som vid längdskidåkning, 

man märker mest bara av om man har valla eller inte när man åker på en raksträcka eller på is 

vid utförsåkning. En portabel skidvallningsmaskin för utförsåkning verkar väldigt onödigt. Ni 

borde satsa på vallning för längdskidåkning. 
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Intervju med Alpingaraget (håller endast på med alpina skidor men vallaren hade 

kunskap om längdskidvallning) 

1. Kan du gå igenom alla steg och verktyg vid vallning? 

Första steget när man vallar är att man ska ha ett rent belag. Finns koncepter som rengör 

belaget. Glidevax cleaner som är en spray. På längd har man vallaväck som du rengör 

fästzonerna med. Då kan man använda den och sedan torka bort med syntetpapper och borsta 

ur belaget med borstar. Sen är ju första steget att lägga på valla. På alpint är det ju glidparafin 

som gäller. Då behöver man ett vallajärn men vissa vallor är snabbvalla som Easyglide. Då 

behöver man ingen el. Då drar man bara på och så borstar man när det torkat. Det är alltid 

dock bäst att smälta på valla då snabbvalla håller kort. Finns olika flournivå i olika koncepter. 

Lågflour, högflour och ren flour. Högflour finns i sprayform, fast form, man kan smälta på 

och gnugga på istället för att smälta. Men det bästa alternativet är att smälta på som sagt. Efter 

man lagt på det där ska man sickla och borsta. Allt det gör man på ett ställ, svårt att göra det 

löst.  

2. Vilket är det svåraste momentet vid vallning? 

Svåraste momentet är väl när man jobbar med högflourskoncepter. Vid längd är nog 

fästvallans moment det svåraste. 

3. Vad är den mest basiska formen av vallning? Kan någon del skippas? 

Det är ju olika nivåer på det. Ju mer flour man har i vallan desto mer vattenavstötande är den. 

En vanlig standardvalla har inga flourkarboner i sig alls. Är du motionär behöver du bara en 

standardvalla, du behöver inte den där 2000kr-vallan. Det jag brukar rekommendera för 

alpinister som är motionärer är att ha på någonting överhuvudtaget som skyddar skidan. En 

vanlig standardvalla utan flour. Utan valla blir belaget torrt och skidans glid förstörs. 

Längdåkare ligger långt före när det kommer till vallakunskap. Vid alpint är vassa kanter 

viktigare än valla. 

4. Vad är portabilitet för dig? Är det att vara i stugan eller på berget? 

På alpint är inte så många sugna på att göra det i backen, medan vid längd är folk mer beredda 

på att valla om i spåret. Slipverktyg finns i små format som är lätta att ta med sig. Finns ju 

quickfix-valla men som försvinner efter runt fyra åk. Vallan slits snabbare vid alpinskidor än 

längd på grund av hastigheten. 

5. Vad tror du är det mest problematiska ur en portabel synpunkt? 
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Det är ju el. Finns ju rotorbrushes, alltså man kopplar en kork på en borrmaskin som skapar 

värme genom friktion. Ett vallajärn på batteri vore coolt. Finns vallajärn som kommer upp i 

180 grader celsius och det är nog svårt att få upp med batteri.. När man jobbar med flour 

behöver man svinvarm och jämn temperatur. Olika vallor kräver olika värme. 

6. Använder man samma vallaställ för både alpint och längd? 

Det finns vallaställ för alpina skidor som har förlängningar till längdskidor. Längdskidor 

behöver ju mer stöd på undersidan när man applicerar glidvallan då de inte är lika styva som 

alpina skidor. 

7. Vad tycker du en portabel skidvallningsmaskin skulle behöva ha framförallt? 

Du behöver nått att spänna fast skidorna i och el. Det är det jag kan komma på. 

Intervju med Alewalds 

1. Kan du gå igenom alla steg och verktyg vid vallning? 

Först sätter man på glidvallning. Glidvallan ligger fram och bak på skidan. För glidvallning 

behöver man ett vallaställ och vallajärn. Glidvallning finns framförallt som paraffin som är 

likt stearin till konsistensen. Först så väljer man en aktuell glidvalla, sedan smälter man den 

mot vallajärnet och sen drar man vallajärnet jämnt över skidans glidområden. Efter behöver 

man skrapa bort vallaöverskott med en plastsickel. Sen tar man en borste gjord av nylon, stål 

eller tagel. Stål och tagel är till för mer aggressiv borstning medan nylonborste ger en fin 

finish. 

Efter kommer fästvallning. Fästvallning utförs mycket oftare än glidvallning då den slits mer 

under åkningen. Den appliceras på fästzonen på skidan som är utmarkerad med streck på 

skidans kant. Först sandpapprar man skidan med sandpapper med 80 till 120 grovhet. Sedan 

sätter man på vallan. Det finns två huvudtyper av fästvalla; klistervalla som används vid 

temperatur över noll när det är blött och isigt. 8 av 10 gånger har man grundklister mellan 

skidan och klistret. Efter låter man grundklistret kallna, sen aktuellt klister för dagen. Det är 

det mest “basic” sättet att valla på. Man kan krångla till det hur mycket som helst. Den andra 

vallatypen är burkvalla som används när det inte är blött och isigt. Vid längre färd sätter man 

på grundburkvalla innan den aktuella burkvallan.  

Ett tredje alternativ är vallningstejp som är bra men aldrig det bästa alternativet. Det är 

kladdigare än burkvalla. 

2. Vilket är det svåraste momentet vid vallning? 
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Glidvallningen är svårare än fästvallning. Svåraste momentet är uppvärmning; skidor gillar 

inte värme. Att sälja rätt valla kan vara svårt. 

3. Vad är den mest basiska formen av vallning? Kan någon del skippas? 

Glidvallningen är inte lika viktig som fästvallningen. Vid fästvallning kan man strunta i 

grundklistret. 

4. Vad är portabilitet för dig? Är det att vara i stugan eller på berget? 

Medan man åker. Det är svårt att få el. Klister är svårt att lägga på utomhus när det är kallt, 

det behöver värme. Klister och glidvalla går inte utomhus. 

5. Vad tror du är det mest problematiska ur en portabel synpunkt? 

Värme, går inte att få klistret på skidan eller ens ur tuben när det är kallt. 

6. Hur varmt bör det vara under vallning?  

Rumstemperatur där man vallar. Vissa vallor behöver 200 grader medan andra bara behöver 

70 grader. Klistervalla behöver dock bara 10 till 15 grader (celsius). Jag brukar ibland ha med 

mig en gasolbrännare som jag bränner direkt på klistertuben för att få den arbetsbar. Lite 

farligt dock då klistervalla är brandfarligt. 

7. Använder man samma vallaställ för både alpint och längd? 

Vid alpin vallning behöver man sällan spänna fast skidan, vilket man behöver vid vallning av 

längdskidor. Det finns transformerbara bord som funkar till båda skidtyperna. 

8. Vad tycker du en portabel skidvallningsmaskin skulle behöva ha framförallt? 

Produkten måste ha någon form av värme, som till exempel gas- eller el-driven. Den får heller 

inte vara för stor. Den kan inte vara mycket större än en telefon. jag skulle säga runt 4 iPhones 

tjock. 
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BILAGA 2. FUNKTIONSANALYSER 

 

Funktionsanalys 

Vallaställ 

  

Funktion:  Klass 

Undelätta Vallning HF 

Medge Portabilitet N 

Stabilisera Skida N 

Utjämna Underlag Ö 

Medge Intuitivitet Ö 

Erbjuda Multifunktionalitet Ö 

Förhöja Prestation Ö 

Förstärka Användarupplevelse Ö 

Äga Smidighet Ö 

Uttrycka Funktion Ö 

Visualisera Design Ö 

Minimera Tidsåtgång N 

Äga Hållfasthet Ö 
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Funktionsanalys 

Vallavärmare 

  

Funktion:  Klass 

Undelätta Vallning HF 

Underlätta Applicering N 

Medge Portabilitet N 

Bevara Värme N 

Generera Värme N 

Medge Isolering Ö 

Minimera Tidsåtgång Ö 

Medge Diskretion Ö 

Visualisera Design Ö 

Erbjuda Multifunktionalitet Ö 

Förhöja Prestation Ö 

Förstärka Användarupplevelse Ö 

Förvara Valla Ö 



1 

 

BILAGA 3. KRAVSPECIFIKATION 

 
Mål 

Framtagning och utveckling av en behållare för klistervalla som är portabel, lättanvänd och 

kan generera samt bevara värme. 

Krav 

 Tillföra värme i minst 2 timmar 

 Klara av en temperatur ned till -6.5 grader 

 Vattenavvisande 

 Vindtät 

 Stryktålig 

 Kompatibel med befintlig utrustning 

 Max innervolym: 340 cm3 

 Diskret 

Önskemål 

 Enkel rengöring av insida och utsida av behållaren 

 Multifunktionell 

 Vikt inkl batteri och ny klistertub: 300 g  

 Minska tidsåtgång vid applicering av valla 

 Främja vallning i spåret 
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BILAGA 4. PRODUKTSPECIFIKATION 

VÄRMETYG1 

 

         

 
 
 

Address:4F-3, No.46, Sec.2, Zhong Shan N. Rd., Taipei,Taiwan 

Tel:886-2-25113207 Fax:886-2-25113201 

 
 

 

Ultra Heating 

Fabric 

Introduction: 

An Ultra Heating Fabric is a new generation electrical heating system which is specially 

designed for mobile heating, energy saving and safety orientated requirements with DC 

power. The Ultra Heating Fabric adopts an advanced smart textile technology. A patented 

metal-polymer fiber composite conductive yarn is introduced to the Fabric. The 

conductive  yarn  is very fine (the  most fineness can go to 0.27 mm diameter in present 

commercial grade) and strong. The  conductive yarn can be easily enhanced in conductivity, 

strength, and thermal resistance in our advanced design system to meet customer  

requirements.  The  metal-polymer  composite conductive yarn is perfectly integrated with 

the Fabric by textile processes. Hence, the  Ultra Heating Fabric is superior soft, light, thin 

and strong. The most importance is the Fabric can be connected with connector or cable by 

traditional electrical skills, and the connection has higher reliability and yield rate than carbon 

fiber or metal plating polymer yarn which is widely used as the heating element. 

                                                 

1 ” Ultra Heating Fabric” [Online]. Available: https://cdn-

shop.adafruit.com/datasheets/Ultra+Heating+Fabric.pdf [Använd 17 05 2016]. 

 



2 

 

 

The structure of the Ultra Heating Fabric 
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A pack of the Ultra Heating Fabric 
 

 

The Ultra Heating Fabric with an USB cable 
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Key Features: 

 

1. Heating quickly: input voltage is 9 Voltage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Very even 2-dimansion thermal distribution: input voltage is 9 Voltage. 
 

 

Heating 

Time (mins) 

T
e
m

p
era

tu
re 
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Patents: 

 

1.“CONDUCTIVE YARN CAPABLE OF WITHSTANDING DYEING, 

FINISHING AND WASHING” 

Issued 

patents: 

TW 

M3717

33 CN 

201485

574U 

 
Pending 

application

: US 

12/787,378 

 
2.“FLEXIBLE HEATING ELEMENT” 

Pending 

applications

: TW 

099146482 

CN 201120008487.x 

 

 
 

Design 

reference

s: Testing 

condition

s: 

(1) The width of the Ultra Heating Fabric is 5 cm 

(2) The diameter of metal-polymer composite conductive yarn is about 

0.27 mm (3)The pitch of the conductive yarn in the Fabric is about 5 

mm 

(4)The input voltage to the Fabric is 5, 7.4, 9, 12 Voltage, respectively. 

Table 1 

Length of the 

Fabric 

4cm 4.8cm 5.2cm 6.0cm 6.8cm 7.6cm 8.4cm 9.2cm 10.4cm 
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Input, Voltage 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 

Current, A 1.5 1.3 1.2 1.05 0.95 0.9 0.86 0.80 0.74 

Temperature, ℃ 130 95 88 80 68 60 52 46 40 

 

Table 2 

Length of the 

Fabric 

7.2cm 8cm 8.8cm 9.6cm 10.4cm 11.2cm 12cm 12.8cm 

Input 7.4V 7.4V 7.4V 7.4V 7.4V 7.4V 7.4V 7.4V 

Current, A 1.3 1.12 1.07 1.05 1.0 0.95 0.9 0.85 

Temperature, ℃ 115 95 90 84 75 71 65 63 
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Table 3 

Length of the 

Fabric 

8cm 8.8cm 9.6cm 10.4cm 11.2cm 12cm 12.8cm 

Input 9V 9V 9V 9V 9V 9V 9V 

Current, A 1.3 1.25 1.18 1.1 1.06 1.02 1.0 

Temperature, ℃ 110 108 100 91 86 82 73 

 

Table 4 

Length of the 

Fabric 

9.6cm 10.4cm 11.2cm 12cm 12.8cm 20cm 32cm 40cm 

Input 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 

Current, A 1.4 1.33 1.27 1.25 1.22 0.9 0.66 0.52 

Temperature, ℃ 123 110 106 104 102 80 55 42 
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BILAGA 5. DIMENSIONERING AV BATTERIETS 

KAPACITET 

 

Givna värden: 

7.4

0.78

2

U V

I A

t h







  

Beräkning av effekt för ett värmetyg: 

 P U I    (1) 

Insättning av värden ger: 

 7.4 0.78P     

 5.8P W   

Multiplicera med tidsenhet för att få det i enheten wattimmar (Wh): 

 P t   (2) 

 5.8 2 11.6Wh    

Dividera med spänningen för att få det i amperetimmar (Ah): 

 
11.6

1.57
7.4

Ah   

Två värmetyg ger att den minimala kapacitet batteriet bör ha är 3.14 Ah eller 3140 mAh. 
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BILAGA 6. MEDELTEMPERATUREN I 

SILJANFORS DE SENASTE 92 ÅREN 
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”Oförändrat klimat i vasaloppsspåret under 92 år,” [Online]. Available: 

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/1/oforandrat-klimat-i-

vasaloppssparet-under-92-ar/. [Använd 16 05 2016]. 
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BILAGA 7. DIMENSIONERING AV TJOCKLEK PÅ 

ISOLERING + MATLABKOD 
Givna värden: 

3
1.293 /kg m    Luftens densitet vid 0 oC 

5 2
1.33 10 /m s 

   Luftens kinetiska viskositet vid 0 oC 
5

1.73 10 /kg ms 
   Luftens dynamiska viskositet vid 0 oC 

7 /v m s  Vindhastighet 

Pr 0.715  Prandtls tal vid 0 oC 

1
10t C  Temperatur i cylindern 

2
6.5t C   Temperatur utanför cylinder 

0.15L m  Cylinderns innerlängd 

0.050 /W mK   Isoleringsmaterialets värmeledningsförmåga  

1
0.0257r m  Innerradie 

2 1
( )r r tj m   Ytterradie 

2
(2 )D r m  Diameter 

5.8P W  Effekt från batteri 

Sökt: 

tj  Tjocklek på isolering 

Ekvation för värmeeffektsförlust: 

 1 2

2

1

2

2 ( )

ln( )
1

L t t
q

r

r

r



 






   (3) 

Där α är värmekoefficienten för påtvingad konvektion. 

Ekvationer för beräkning av den påtvingade konvektionen α: 

Nusselt tal: 

 
D

Nu



   (4) 

Reynolds tal: 

 Re
Dv


   (5) 

Då Re > 2300 ges α av: 

 
0.8 0.04

0.023 Re PrNu
D D

 
       (6) 

Antagande för att ingen värmeförlust ska ske: 

 q P   

Detta ger:  

 0.003tj m   

 (0.003) 5.68 5.8q W W    
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p=1.293; % densitet kg/m^3 

u=1.73*10^-5; % dynamisk viskositet kg/ms 

v=1.33*10^-5; % kinetisk viskositet m^2/s 

w=7; % vindhastighet m/s 

P=5.8; % Effekt från batteri 

t1=10; % Innertemperatur 

t2=-6.5; % Yttertemperatur 

l=0.15; % Längden 

dt=t1-t2;  

Lp=0.05; % värmeledningsförmåga isolering W/m*K 

Ll=0.024; % Värmeledningsförmåga luft W/m*K 

Pr=0.715; % Prantls tal 

r1=0.0257; % innerradie m 

tj=0.001:0.001:0.01; %??? 

r2=tj+r1; % ytterradie m 

D=2*r2; % ytterdiameter 

Re=D*w*p/u; % Reynolds tal 

  

if Re < 2300 

    Nu=3.66; % Nusselt number laminär påtvingad konvektion 

else  

    Nu=0.023*Re.^0.8*Pr.^0.4; % Nusselt number turbulent 

påtvingad konvektion 

end 

a=Lp*Nu/D; % Värmeövergångskoefficient konvektion W/m^2*K 

q=2*pi*l*dt./((log(r2/r1)./0.05)+1./(r2*a)); 

  

plot(tj,q,'b-o'); 

xlabel('Tjocklek [m]') 

ylabel('Värmeeffektsförlust [W]') 

grid on 

grid minor 
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BILAGA 8. GENOMSKÄRNING AV 

TYGCYLINDERNS OLIKA LAGER 
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BILAGA 9. DETALJRITNING AV 

BATTERIBEHÅLLARE 
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BILAGA 10. SPRÄNGSKISS AV 

BATTERIPAKETET 
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BILAGA 11. KOSTNADSKALKYL 

 

Material Pris/enhet Antal/area Pris 

Softshell-tyg (140cm 

bred) 

200kr/m 0.05m^2 10 

Isolering 28kr/m^2 0.05m^2 2 

Innertyg 20kr/m^2 0.05m^2 1 

Värmetyg 160kr/m (5cm 

bred) 

30cm 48 

Batteri 48kr/st 1st 48 

Dragkedja 4 kr/m 30 cm 2 

Kopparkabel 5kr/m 25cm 2 

2.1mm dc hona 1.6kr/st 1st 2 

2.1mm dc hane 1.6kr/st 1st 2 

Total kostnad     117 

        

Försäljningspris     351 

Inkl DC laddare 30kr/st 1st 381 
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Lista på källor i samma ordning som materialen kommer i: 

https://www.rosahuset.com/produkt/Nano-Softshell-svart 

https://www.alibaba.com/product-detail/100-polyester-non-woven-
fabric_1276677140.html?spm=a2700.7724838.0.0.RZ04hL  

https://www.alibaba.com/product-detail/100-Polyester-1680d-Polyester-Fabric-
With_60442193026.html?spm=a2700.7724838.0.0.eGK8TP&s=p  

https://www.alibaba.com/product-detail/5V-Powered-Waterproof-Heating-
Pad_60337430308.html?spm=a2700.7724838.0.0.vtEw5U  

https://www.alibaba.com/product-detail/Li-ion-18650-battery-pack-
18650_60425944022.html?spm=a2700.7724838.0.0.4EKg7v&s=p  

https://www.alibaba.com/product-detail/Water-resistant-nylon-zipper-waterproof-
zipper_60082346023.html?spm=a2700.7724838.0.0.w5HuuB&s=p  

http://www.aliexpress.com/item/18awg-20-Meter-10black-10red-wire-Gauge-Silicone-Wire-Flexible-
Stranded-Copper-Cables-for-RC-
Best/32558537749.html?spm=2114.30010308.3.20.7ayKuX&ws_ab_test=searchweb201556_7,sear
chweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb20
1603_7&btsid=baaf8674-dfae-44cc-91aa-06316e742d5b  

http://www.aliexpress.com/item/10pcs-3A-12v-for-DC-Power-Supply-Jack-Socket-Female-Panel-
Mount-Connector-5-5mm-
2/32473721558.html?spm=2114.30010308.3.1.jhQF97&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchwe
b201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603
_7&btsid=d6ca6361-a696-4b2f-90d7-d496db67a9db  

http://www.aliexpress.com/item/DC-Power-plug-5-5-x-2-1-mm-for-Welding-line-20pcs-lot-free-
shipping/32601752219.html?spm=2114.30010308.3.37.zkYPfv&ws_ab_test=searchweb201556_7,se
archweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb
201603_7&btsid=37b90a57-1ea3-41ba-bb5d-99d683a785a3  

 

https://www.rosahuset.com/produkt/Nano-Softshell-svart
https://www.alibaba.com/product-detail/100-polyester-non-woven-fabric_1276677140.html?spm=a2700.7724838.0.0.RZ04hL
https://www.alibaba.com/product-detail/100-polyester-non-woven-fabric_1276677140.html?spm=a2700.7724838.0.0.RZ04hL
https://www.alibaba.com/product-detail/100-Polyester-1680d-Polyester-Fabric-With_60442193026.html?spm=a2700.7724838.0.0.eGK8TP&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/100-Polyester-1680d-Polyester-Fabric-With_60442193026.html?spm=a2700.7724838.0.0.eGK8TP&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/5V-Powered-Waterproof-Heating-Pad_60337430308.html?spm=a2700.7724838.0.0.vtEw5U
https://www.alibaba.com/product-detail/5V-Powered-Waterproof-Heating-Pad_60337430308.html?spm=a2700.7724838.0.0.vtEw5U
https://www.alibaba.com/product-detail/Li-ion-18650-battery-pack-18650_60425944022.html?spm=a2700.7724838.0.0.4EKg7v&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/Li-ion-18650-battery-pack-18650_60425944022.html?spm=a2700.7724838.0.0.4EKg7v&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/Water-resistant-nylon-zipper-waterproof-zipper_60082346023.html?spm=a2700.7724838.0.0.w5HuuB&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/Water-resistant-nylon-zipper-waterproof-zipper_60082346023.html?spm=a2700.7724838.0.0.w5HuuB&s=p
http://www.aliexpress.com/item/18awg-20-Meter-10black-10red-wire-Gauge-Silicone-Wire-Flexible-Stranded-Copper-Cables-for-RC-Best/32558537749.html?spm=2114.30010308.3.20.7ayKuX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=baaf8674-dfae-44cc-91aa-06316e742d5b
http://www.aliexpress.com/item/18awg-20-Meter-10black-10red-wire-Gauge-Silicone-Wire-Flexible-Stranded-Copper-Cables-for-RC-Best/32558537749.html?spm=2114.30010308.3.20.7ayKuX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=baaf8674-dfae-44cc-91aa-06316e742d5b
http://www.aliexpress.com/item/18awg-20-Meter-10black-10red-wire-Gauge-Silicone-Wire-Flexible-Stranded-Copper-Cables-for-RC-Best/32558537749.html?spm=2114.30010308.3.20.7ayKuX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=baaf8674-dfae-44cc-91aa-06316e742d5b
http://www.aliexpress.com/item/18awg-20-Meter-10black-10red-wire-Gauge-Silicone-Wire-Flexible-Stranded-Copper-Cables-for-RC-Best/32558537749.html?spm=2114.30010308.3.20.7ayKuX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=baaf8674-dfae-44cc-91aa-06316e742d5b
http://www.aliexpress.com/item/18awg-20-Meter-10black-10red-wire-Gauge-Silicone-Wire-Flexible-Stranded-Copper-Cables-for-RC-Best/32558537749.html?spm=2114.30010308.3.20.7ayKuX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=baaf8674-dfae-44cc-91aa-06316e742d5b
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-3A-12v-for-DC-Power-Supply-Jack-Socket-Female-Panel-Mount-Connector-5-5mm-2/32473721558.html?spm=2114.30010308.3.1.jhQF97&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=d6ca6361-a696-4b2f-90d7-d496db67a9db
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-3A-12v-for-DC-Power-Supply-Jack-Socket-Female-Panel-Mount-Connector-5-5mm-2/32473721558.html?spm=2114.30010308.3.1.jhQF97&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=d6ca6361-a696-4b2f-90d7-d496db67a9db
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