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JU Solar Team vinner University Steel 
Prize 2017 med sin soldrivna racingbil 
JU Solar Team utgörs av 25 studenter från Jönköpings universitet som nu vunnit 
University Steel Prize 2017 för sin egenutvecklade soldrivna racingbil.   

”Målet var att bygga en bil, korsa en kontinent och konkurrera med hela världen.” JU Solar 
Team från Jönköpings universitet har i sitt projekt satt nivån för nästan generation av 
produktutvecklare. Att utveckla en lättviktskonstruktion var en förutsättning för att klara 
av att köra genom hela Australien, en vägsträcka på 300 mil på enbart på solenergi, säger 
SSAB:s Linda Petersson, juryordförande för University Steel Prize. 

Genom att ersätta kolfiber med en optimerad design i höghållfast stål minskades vikten på 
chassi och kaross mer än 35 procent. 

– Med en projektledningsgrupp på 8 personer och ett ingenjörsteam bestående av 17 
studenter som jobbat tillsammans, vinner JU Solar Team University Steel Prize 2017, för att 
ha skapat en innovativ lösning som visar på stort engagemang och god ingenjörskonst, 
meddelar Linda Petersson. 

University Steel Prize är en ståltävling för studenter från hela världen, där man utmanas att 
komma fram med nya, innovativa sätt att använda höghållfasta stål. Genom åren har vi 
sett flera produkter, metoder och designkoncept som inspirerat juryn.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, viktoria.karlsberg@ssab.com, 
tel: +46 72 233 5288  

Linda Petersson, Manager, Knowledge Service Center, linda.petersson@ssab.com,  

tel: +46 70 2150267.  

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och 
tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en 
starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. http://www.ssab.com. 
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