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Sammanfattning 
 
Nordic Marine Sauna AB har sedan 2005 konstruerat, tillverkat och sålt flytande 
bastuanläggningar. Produkterna karaktäriseras av en väl genomtänkt konstruktion, tilltalande 
design och hög kvalitet. Företaget har nu för avsikt att öppna ett nytt affärsområde genom att 
starta ett dotterbolag, Nordic Submarine Sauna AB, som ska konstruera 
undervattensbastuanläggningar. Den tänkta målgruppen är konferensanläggningar och kunder 
som söker en upplevelse utöver det vanliga.  
 
Då detta är en betydligt mer teknisk komplex produkt än vad som finns i det befintliga 
sortimentet så utlyste företaget ett examensarbete för två blivande civilingenjörer för att utföra en 
undersökning huruvida det är tekniskt möjligt att genomföra konstruktionen. 
 
Arbetet omfattade undersökningar av befintliga produkter och konstruktionsmaterial såväl som 
formgivning och dimensionering med hjälp av CAD och FEM-program. Resultatet blev två 
konceptuella lösningar. En fast undervattensmodell och en amfibiemodell, där bastuutrymmet 
kan sänkas och höjas i och ur vattnet. Huvuddelen av rapporten behandlar den fasta modellen 
och modellernas gemensamma delar medan amfibiemodellen behandlas i ett separat kapitel. 
 
Det utvecklingsarbete som återstår är i huvudsak på amfibiebastun, medan det på den fasta 
modellen endast återstår konstruktion av vissa detaljer. Båda modellerna behöver efter 
prototypbyggnation genomgå omfattande tester för att verifiera de konstruktionslösningar som 
valts i detta examensarbete. 
 
Sammanfattningsvis har arbetet resulterat i ett färdigt koncept för den fasta modellen som 
uppfyller uppdragsgivarens önskemål på funktion och form, och efter denna undersökning kan 
båda modellerna anses som fullt genomförbara. 
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Abstract 
 
Nordic Marine Sauna AB has, since 2005, designed, manufactured and sold floating saunas. The 
product are characterised by a well thought thru and appealing design and its high quality. The 
company is now intending to open a new business area by starting a subsidiary, Nordic 
Submarine Sauna AB, which will design submerged saunas. The expected customers are leisure 
and conference centres as well as customers that seek an experience out of the ordinary. 
 
Due to the products technical complexity a master thesis was adverted. The task was to do an 
investigation whether such a product is technically viable. 
 
The job involved research of existing products and constructions material as well as designing 
the product with CAD and FEM-programs. This resulted in two different concepts: One model 
with a fixed submerged sauna. The other one is an amphibious model where the sauna is lowered 
and raised in the water. The main part of the rapport is dedicated to the fixed submerged sauna 
and the amphibious model is described in a separate chapter. 
 
The remaining construction work is mainly on the amphibious model, while the fixed submerged 
model only has a few details left to solve. However, both concept need to be verified by 
thorough testing on a prototype. 
 
In conclusion the result of the thesis work is a finished concept of the fixed submerged model 
that fulfils the expectations of the commissioner concerning design and function. After finishing 
the investigation both concepts are considered to be fully viable. 
 


