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– Formula student är 
det perfekta sättet att 
få praktisk erfarenhet 
av den teori vi har läst.
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Svetsen möter Kaj Calczynski, engagerad i KTH Formula student

sammanlagt finns det 150 A4-sidor säkerhetsföre-
skrifter som bilen måste uppfylla. 

En annan del som laget arbetar mycket på är 
vikten. Ju lägre vikt, desto bättre prestanda. Från 
bilversion 11 till 13 har vikten sjunkit med över 80 
kg och stannar nu på 215,5 kg. Efter som bilarna 
har en begränsad maxeffekt så är det bara vikten 
på bilen och föraren som man kan spela med.

– Vissa lag använder nästan professionella 
för are, men vi har valt att gå en annan väg, säger 
Kaj. Att få köra bilen i tävlingen blir nästan som 
en belöning. Om du engagerar dig och gör mycket 
för projektet, samt ligger bra till i den interna 
gocart-tävlingen så har du goda chanser att bli en 
av förarna.

Projektet ger inte bara praktisk erfarenhet utan 
bygger också ett stort nätverk. 

– Ute på tävlingarna träffar vi 
många människor. Alla är så trevliga 
och hjälpsamma, trots konkurrens-
situationen. Är det något som går 
sönder så kan man oftast få tag på 
den delen från ett annat lag.

– Så fick jag mitt exjobb hos 
Sandvik Coromant tack vare Formula 

Student, konstaterar Kaj. Jag blev kontaktad efter 
att ha lagt ut några filmer om bilen, och började 
med ett sommarjobb. 

Kaj tycker att Sandvik är ett spännande företag, 
med deras olika kompetensområden, och ett bra 
ställe att börja arbeta på.

– Drömmen är att arbeta med något prestige-
fyllt, högteknologiskt, något som flyttar gränserna. 
Det gör det militära till en spännande bransch, 
men samtidigt är vapen inte något som jag vill  
arbeta med, menar Kaj, så då vore det kul om 
det blev racing. Mycket av det som tas fram till 
tävlingsbil arna hamnar till slut i vanliga bilar.

– Det här projektet är extremt tidskrävande i 
omgångar, på den nivån att skolarbetet blir lid-
ande. Men de erfarenheter jag fått är ovärderliga, 
avslutar Kaj. 

D
et är främst två saker som 
har bidragit till Kajs lust 
att plugga – att jobbet han 
fick direkt efter gymnasiet 
var så tråkigt, samt hans 
engagemang i elbilsprojek-
tet Formula Student. 

Redan innan han började 
på KTH hörde han talas 

om projektet och bestämde sig för att bli en del av 
det. Bilintresset hade han redan, men ju mer han 
engagerade sig desto större blev det. 

– All min fritid handlar om bilar, är det inte att 
skruva i verkstaden så är det bilspel, skrattar Kaj.

Det bilintresse han hade från början var bara 
teoretiskt, att meka var aldrig aktuellt. Inte heller 
i utbildningen inom maskintek-
nik ingick det bara lite praktisk 
undervisning. Det finns en kurs 
för att använda de verktyg som 
finns på institutionen; svarvar 
och fräsar. Men den kursen gick 
från början bara en gång per 
termin och blev snabbt full. De 
som var med i Formula-projektet 
fick dock plats och det var där Kaj fick sin första 
praktiska erfarenhet.

– Jag älskar att arbeta med maskinerna! Från 
början jobbade jag bara manuellt, men förstod 
snabbt att allt skulle bli lättare med CNC-program-
mering. 

Ungefär 80 % av bildelarna är designade och 
tillverkade av teamet, i årets bil är motorkontroll en 
och motorn några av få köpta delar. Verkstaden är 
ett ställe för att leka och skaffa sig erfarenhet och 
det kan ta tid. En av tankarna med projektet är att 
lära sig arbeta som ett lag, och ta fram en så bra 
produkt som möjligt.

En del i produktionen som alltid tar lång tid 
är att få säkerhetssystemen att fungera. Om det 
läcker ut el till ramen ska hela bilen stängas av,  
det ska inte gå att bromsa och gasa samtidigt – 

”Jag är så väldigt 
glad över att ha 
engagerat mig i  
det här projektet.”

KTH:s nuvarande bil 
är nummer 13 sedan 
starten 2004. Bilen 
väger 215,5 kg och har 
en toppfart på över 
150 km/h, men på 
banan kommer man 
inte över 105 km/h. 
Bilen har möjlighet att 
leverera strax under 
1 200 Nm i vrid. Den 
begränsas till 80 kW 
på tävling men kan 
peaka strax under  
160 kW (1 kW=1,36 hk).  

Läs mer: www.kth
formulastudent.se

’’En praktisk 
teoretiker’’


