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1. Inledning 
 
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. 
Vissa kontakter har också tagits med representanter för rekreationsanläggningar i Förenade 
Arabemiraten. 
 
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 och ekonomiskt möjligt att genomföra 
konstruktionen. 
 
Undersökningen omfattade konceptgenerering, dimensionering och konstruktion samt en 
undersökning av vilka bestämmelser som gäller för den undersökta produkten. 
 
Arbetet resulterade i 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. 
 

 
Figur 1.Bastuutrymme i den fasta modellen. 
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2. Konceptstudie 
 

2.1 Förutsättningar 
Under den inledande fasen av arbetet, konceptgenereringen, diskuterades och analyserades ett 
antal olika typer av konstruktioner, som tex: 
 

• Fritt flytande 
• Svävande men förankrad i botten 
• Bottenstående med ingång från land/ytan 
• Hängande på undersidan av en ponton. 

 
Relativt omgående framgick det att uppdragsgivaren ville ha ett alternativ där bastudelen 
hänger under en flytponton, varför de övriga koncepten förkastades och arbetet 
koncentrerades på denna typ av konstruktion. 
 
Arbetets framskridande avrapporterades på projektmöten som hölls ungefär en gång per 
vecka, där ett antal nya koncept presenterades och diskuterades. Efter varje möte valdes ett 
par konceptidéer ut för vidare utveckling, medan andra förkastades. 
 
Tidigt i arbetet uppenbarades en av de viktiga frågorna i denna fas av arbetet, nämligen hur 
volymen av undervattenskroppen utnyttjas bäst? Eftersom Arkimedes princip gäller måste 
konstruktionen väga lika mycket som den undanträngda vattenmassan. Det innebär att för 
varje kubikmeter som undervattenskroppen ökar i volym, måste hela konstruktionens massa 
ökas med ett ton, vilket i sin tur innebär att volymen helst bör hållas så liten som möjligt för 
att vikten på konstruktionen skall bli så låg som möjligt. 
 

2.2 Kravspecifikation 
Tillsammans med Nordic Marine Sauna utarbetades en kravspecifikation. Det dokumentet 
används som en kontroll att båda parter har förstått varandra. Det används också under det 
fortlöpande arbetet för att kontrollera att ställda krav uppfylls. De viktigaste kraven 
presenteras nedan. 

2.2.1 Säkerhet 
� Produkten ska uppfylla alla de lagar och regler som finns för denna typ av 

konstruktion. 
� Konstruktionen ska flyta även då undervattenskroppen är vattenfylld. 
� Produkten ska vara konstruerad för en livslängd på 25 år. Dock ska årlig 

service/översyn genomföras. 
� Produkten ska ge ett robust intryck. Inga avkall ska göras på säkerheten i materialval 

och konstruktion av säkerhetsanordningar. 

2.2.2 Utseende/Estetik 
� Stora glasytor med så stort siktfält som möjligt ska finnas på undervattenskroppen. 



 6 

� Konstruktionen ska genomgående ha en hög kvalitetskänsla och tilltalande utseende. 
� Överbyggnad ska i största möjliga mån kunna byggas enligt kunds önskemål. 

2.2.3 Funktion 
� Plats för 4 personer i bastun. 
� Ett förmak i samma storlek som själva bastun ska finnas i undervattensdelen. 
� Lätt förflyttning mellan över- och undervattensdelen.  
� Ingen landström ska behövas för drift av bastun. 
� Sjösättning ska kunna skötas med mobilkran, d.v.s. maxvikt tom på ca 20 ton. 
� Undervattenbelysning skall finnas för upplysning av omgivning. 
� Rengöring av exteriör och interiör skall göras så enkel som möjligt. 
� Möjlighet till utbyggnad av extrafunktioner/extrautrustning bör finnas. 

 

2.3 Lagar och regler 
En undersökning av vilka lagar och regler som gäller för konstruktionstypen genomfördes 
under arbetets inledning. Sjöfartsverkets regelverk bringade ingen klarhet i vilka krav som 
ställs på säkerhet och konstruktion varför en sjöfartsinspektör kontaktades. 
 
Då inga liknande konstruktioner fanns att jämföra med krävdes en mer detaljerad beskrivning 
av produkten. Något som ännu inte var tillgängligt. 
 

2.4 Konceptgenerering 
Under det inledande arbetet presenterades ett antal koncept för uppdragsgivaren. Några av 
dessa koncept presenteras i detta avsnitt. De flesta koncepten presenteras här utan 
ovanpåliggande flytponton. 
 

 
Figur 2. Koncept av undervattensbastu. 
 
Det första konceptet som togs fram hade ett cirkulärt tvärsnitt (se figur 2, till vänster).  
Tanken med denna form är främst den fördelaktiga spänningsfördelningen vid 
tryckpåkänningar från, i detta fall, vattnet på utsidan. Modellen förkastades senare då det 
visade sig vara mycket svårt att utnyttja volymen på ett effektivt sätt.  
 



 7 

Vidare diskuterades ett ovalt alternativt (figur 2, till höger). Där visade sig volymen vara 
lättare att utnyttja, men idén förkastades på grund av tillverkningssvårigheter. 
 

 
Figur 3. Koncept av undervattensbastu. 
 
Vidareutvecklingar av dessa två inledande koncept visas i figur 3 De är monterade för att vara 
rätt avvägda i vattnet. Dessa förkastades dock med samma motivering som ovan. 
 

 
Figur 4. Koncept av undervattensbastu.  
 
Nästa koncept innebar återigen utnyttjande av cylinderformen, men denna gång liggande och 
bara halva cirkelbågen användes i tvärsnittet (figur 4, till vänster). Denna idé gillades kanske 
framförallt för sin formgivning, men var fortfarande inte särskilt effektivt utnyttjad 
volymmässigt. En annan fördel med denna form på bastun är möjligheten till modularisering. 
Förlängning och förkortning av konstruktionen kan ske relativt lätt enligt kundens önskemål. 
 
En kilformad variant var nästa koncept som diskuterades (figur 4, till höger). Denna 
konstruktion har ett bastuutrymme med samma dimensioner som det förra konceptet men har 
ändå en ca 15 % mindre volym på undervattenskroppen. Också här kan modularisering ske 
relativt lätt. 
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Figur 5. Koncept av undervattensbastun. 
 
De två koncepten i figur 5 visar varianter på koncepten i figur 4, men här med en botten i 
betong. Denna är placerad där dels som ballast för att öka konstruktionens massa och sänka 
dess tyngdpunkt, dels som isolator eftersom värmeläckaget annars skulle bli onödigt stort. 
Konceptet till höger i figur 5 är det koncept som valdes, eftersom de kombinerade det 
praktiskt utnyttjade bastuutrymmet med en praktisk form exteriört. Att det estetiska fick 
underordnad roll berodde på att det inte syns då bastun ligger i vattnet.  

 
Figur 6. Koncept av amfibiebastu. 



 9 

 
I slutskedet av fas ett framkom en idé om en amfibiekonstruktion, det vill säga en 
konstruktion som kan användas både ovan och under vattenytan. I denna typ av konstruktion 
skiljer sig inte grundkonstruktionen av själva bastuutrymmet nämnvärt från de tidigare 
koncepten. Den stora skillnaden är tillkomsten av en mekanism för sänkning och höjning av 
själva bastun. Konceptet visas i figur 6. 
 
Beslutet var att denna modell skulle utvecklas parallellt med en fast undervattensmodell och 
att dessa två modeller skulle ha så många gemensamma komponenter som möjligt. 
Huvuddelen av rapporten behandlar den fasta modellen och modellernas gemensamma delar 
medan amfibiemodellen behandlas separat i kapitel 4. 
 
 

3. Funktionsanalys/Konstruktion 
 

3.1 Flytponton 
Flytpontonen ska i normala fall fungera som tyngd för att trycka ned undervattensbastun som 
balanseras med en liten positiv flytkraft för att förenkla tätningen mellan pontonen och 
bastun. Om undervattensutrymmet vattenfylls ska pontonen hålla hela konstruktionen 
flytande. Vidare används även pontonen som plattform för en eventuell överbyggnad och för 
montering av undervattensbelysning för att förhöja upplevelsen av att sitta under vatten. 
 
Nordic Marine Sauna har ett samarbete med Svenska Flytpontoner och önskar fortsätta det 
samarbetet även i detta fall. Därför konsulterades en representant från företaget angående 
möjligheterna vid formgivning och tillverkning i betong. 
 
Flytpontoner har ungefär sin egen massa i bärighet. Detta innebär att för att uppnå den 
erforderliga lyftkraften på cirka 250 kN behövs en ponton med massan mponton=25 ton. 
Beräkningar i bilaga 1 visar att det motsvarar en volym på pontonen om minst 50 m3. 
Förutsatt att en kvadratisk ponton används blir den erforderliga sidlängden 7,26 m. I modellen 
som har arbetats fram är pontonens sidlängd 8 meter för att kompensera volymminskningarna 
som uppstår på grund av de serviceluckor och andra genomförningar som tillförts. En 
noggrannare kontroll av pontonens volym görs med hjälp av Cad-programmets inbyggda 
verktyg för volym och viktberäkning. 
 
På grund av den höga vikten och den stora storleken (8x8x0,95m) uppstår svårigheter vid 
transporter och hantering av pontonen. Detta kan lösas genom att pontonen tillverkas i tre 
delar som sammanfogas först när de har sjösatts (se figur 7). Två av de tre delarna är likadana 
u-formade pontoner som sammanfogas till en o-formad ponton runt den tredje rektangulära 
pontonen. En klack är placerad längs med gränssnitten mellan pontonerna. Klackens funktion 
är att hålla pontonerna i position relativt varandra.  
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Figur 7. Flytpontoner. 
 
Under mittpontonen är undervattensbastun monterad och genom denna finns genomförningar 
för trappan ned till undervattensbastun, ventilation samt elledningar. Klacken är utformad så 
att mittpontonen trycks upp mot de två utvändiga pontonerna med hjälp av en liten positiv 
flytkraft som skapas tack vare att undervattenskonstruktionen inte är helt utbalanserad utan 
har en liten positiv flytkraft. 
 
Sammanfogningen mellan de tre delarna löses enklast genom skruvförband dels vertikalt 
genom klacken, och dels mellan de två u-formade pontonerna. Detta förenklar också en 
eventuell senare demontering. 
Ett annat alternativ som undersökts är sammanfogning genom gjutning. En hålighet lämnas då 
i respektive gränssnitt. Håligheten fylls sedan med betong som expanderar vid härdning och 
därmed skapar en fog som har en hållfasthet som är likvärdig med pontonernas. Nackdelen 
med metoden är att det är en permanent fog som inte enkelt kan demonteras vid behov. 
 
För flytpontonerna så anges ingen bestämd livslängd. Men idag finns fullt funktionsdugliga 
pontoner som använts i omkring 70 år, varför livslängden borde överstiga kravet på 25 år. 
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3.2 Bottenkonstruktion 
Bottenkonstruktionen (se figur 8) fyller flera funktioner. Dels så kommer den att hjälpa till att 
balansera lyftkraften, dels bidrar den till att tyngdpunkten flyttas längre ner. 
Bottenkostruktionen blir också en plattform som omfattar konstruktionens golv med avlopp, 
de nedre sittplatserna, belysning för bastuns insida, kablage och eventuellt luftkanaler för 
ventilation till rutornas luftspalter. 
 
Vid val av konstruktionsmaterial hade Nordic Marine Sauna AB önskemål om att 
bottenkonstruktionen skulle gjutas i betong då man idag har ett etablerat samarbete med 
Svenska flytpontoner AB som specialiserat sig på att gjuta flytpontoner av betong.  
 
Betongens egenskaper lämpar sig bra för ändamålet då den klarar sig bra mot vattnets 
korrosiva påverkan och bidrar till hög styvhet i konstruktionen. Vid formgivning är 
möjligheterna med betong stora och bearbetningen efter gjutning blir minimal då rör, kanaler 
och gänghylsor redan är utplacerat då gjutningen sker. På detta sätt minimeras antalet steg i 
tillverkningsprocessen vilket bidrar till en lägre totalkostnad. 
 
 

 
Figur 8. Bottenkonstruktion. 
 
 
Klacken runt hela ovansidan är där för att hålla metallramen på plats relativt botten. De fyra 
spåren i ovansidan är serviceluckor med dubbel funktion. Dels används de som utrymme för 
kablage, dels som utrymme för belysning i bastun då locket till dessa görs av Litra-Con. Litra-
Con är ett betongmaterial med ingjutna fiberoptiska ledningar. Detta gör att en belysning på 
baksidan av luckorna ger ett behagligt mjukt sken jämnt fördelat över hela ytan.  
 
Bastuutrymmet och förmaket skiljs åt av en tvådelad skjutdörr för att minska den yta som 
upptas av en sidohängd vanlig dörr. De två spåren på varsin sida om mittgången är gjorda för 
att leda dörrarna i vid öppning. 
 
Under utvecklingsarbetet har även andra typer av material såsom stål diskuterats men valdes 
bort av estetiska och konstruktionstekniska skäl. 
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3.3 Ramverk 
Stommen i undervattenskroppen är ett ramverk av stål (se bild 9). Ramverket håller upp 
bottentyngden och omsluter fönsterpartierna. Kravet på stommen är att ytterst små 
deformationer får uppstå eftersom de kan leda till att spänningar uppkommer i glasrutorna 
med haveri som följd. För stora deformationer kan också, i värsta fall, leda till läckage i 
skarvarnas tätningar.  
 
Eftersom ett behov fanns av att leda ner ventilationskanaler och elledningar till botten av 
bastun valdes en fyrkants hålprofil av vkr-typ för ändamålet. Det ger möjlighet till dragning 
av ledningar och rör mellan pontonen via ramverkets vertikala balkar ner i 
bottenkonstruktionen. Dimensionerna valdes till 150x150 mm på de vertikala balkarna och 
150x100 mm.  
 

 
Figur 9. Ramverk.  
 
Två belastningsfall ställdes upp. Ett då stommen belastades med sin egenvikt samt utsattes för 
en ström på 5 knop (cirka 2,5 m/s). Det andra fallet simulerar belastningarna som uppstår då 
konstruktionen lyfts i samband med sjösättning. 
 
Analyser av belastningsfallen utfördes med hjälp av FEM beräkningar. Resultaten visade att 
en godstjocklek på 15 mm i balkarna gav förskjutningar på ungefär 1 mm när den antagna 
vattenströmmen applicerades. Detta ansågs vara acceptabelt. Antagligen kan godstjockleken 
minskas till 10 mm, men analys av detta fall medgavs inte av den programlicens som 
användes. Med en ändrad modell bör dock en analys kunna genomföras och den mindre 
godstjockleken verifieras. Den största bidragande anledningen till att en minskning av 
godstjockleken till 10 mm är önskvärd är att standarddimensioner på vkr-profil då kan 
användas. 
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3.4 Korrosionsförebyggande åtgärder 
För att skydda metallkonstruktioner mot korrosiva angrepp finns ett flertal metoder. Vid val 
av metod bör hänsyn tas till den omgivande miljön, hur mycket underhåll metoden kommer 
att kräva och givetvis hur kostnadseffektiv metoden är.  
 
Två grundläggande metoder för att uppnå en tillfredställande korrosionsbeständighet är 
användning av ”off-shore”-klassade material såsom syrafasta stål, eller val av ett mindre ädelt 
material som därefter skyddas genom olika metoder. Då kostnaden för syrafasta stål är 
ungefär tio gånger högre än vanligt stål gjordes en omfattande undersökning av de 
ytbehandlingsmetoder som idag används. Bland dessa metoder finns rostskyddsmålning, 
katodiskt skydd med pålagd ström eller med offeranoder, förzinkning och 
termoplastbeläggning. Vid jämförelse mellan dessa metoder framgick att 
termoplastbeläggning krävde minst underhåll, var estetiskt lämpligt och ett ekonomiskt 
försvarbart alternativ.  
 
Termoplastbeläggning går ut på att en noggrant rengjord metallyta hettas upp till 180° C 
innan ett plastpulver, som smälter på ytan, appliceras. Skiktets tjocklek varieras mellan 300-
700 µm beroende på typ av applikation och ger en hög mekanisk slitstyrka och slagtålighet, 
samtidigt som beläggningen klarar aggressiva miljöer såsom havsvatten. 
Nackdelen med metoden är de krav som ställs på noggrannhet i form av minimering av spalter 
och håligheter där ytbehandlingen är svår att utföra. 
 
Företaget Midroc-Alucrom använder sig av denna metod och har erfarenhet av 
korrosionsskydd av undervattenspipelines, vilket kan jämföras med den miljö som 
bastuanläggningen kommer att befinna sig i.  
 
Tester på beläggningen är gjorda under 11 års tid utan att några svagheter har visat sig. 
Midroc-Alucrom uppger att den beräknade livslängden för beläggningen då den är applicerad 
på ett nedgrävt rör uppgår till mer än 200 år.  
 
 

3.5 Ventilation 
För att skapa ett bra bastuklimat krävs en väl fungerande ventilation av bastuutrymmet. Då 
efterforskningar gjordes kring ämnet noterades att det finns flera olika metoder vilka också 
ger skilda resultat. Den gemensamma nämnaren för dessa metoder var dock att luften bör 
bytas ut sex gånger per timme för att ge fullgod ventilation. De två grundläggande metoderna 
benämns hos sakkunniga som den ”svenska” respektive den ”finska” metoden (se bild 10). 
Med den "svenska" metoden tas tilluften in under eller alldeles intill aggregatet och 
frånluftsventilen placeras högt upp på väggen, helst diagonalt över basturummet. Detta bidrar 
till en ojämn temperaturfördelning i bastun vilket kan vara önskvärt om man vill ha en 
väsentligt lägre temperatur på den nedre laven. Med den ”finska” metoden placeras luftintaget 
ovanför aggregatet så att friskluften blandas med den stigande varmluften. Ventil för frånluft 
placeras nära golvnivå där temperaturen är lägre och den varma luften stannar kvar i bastun. 
Den ”finska” metoden bidrar till en jämnare temperatur i bastun och är mer energieffektiv än 
den ”svenska”. 
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Figur 10. Luftflöden i bastu. T.v. den svenska och t.h. den finska modellen. 
 
Då isolering och energibehov har varit två centrala delar genom projektet så valdes den 
”finska” metoden. Här modifierad med hjälp av en fläkt som skapar en påtvingad luftström in 
till bastun. Den valda ventilationsmodellen underlättar också dragning av luftkanaler då ventil 
för flöde in till bastun sitter direkt i taket istället för att via bastuns hörnbalkar mynna ut under 
aggregatet. Luftflödet ut ur bastun sker via spalt mellan golv och bastudörr och leds ut till 
förmaket.  
 
För att uppfylla kravet på luftväxlingen krävs ett flöde på cirka 40 m3 per timma för det 6,5 
m3 stora bastuutrymmet. Dock kan det vara önskvärt att öka luftflödet för att ventilera den 
fuktiga luften ur bastun efter användning, fläkten bör därför ha en flödeskapacitet på 80-90 m3 
per timme. 
 
 

3.6 Undervattensbelysning 
Under de två u-formade pontonerna finns undervattensbelysningen monterad. Totalt finns 8 
stycken armaturer utplacerade som enligt Mats Myrsell från Malux Sweden AB [6], som 
levererar belysningen, bör ge tillräcklig belysning på ett avstånd av ungefär 0 - 4 meter från 
strålkastarna. Armaturerna är av samma typ som monteras i större poolanläggningar och är av 
rostfritt stål som ska klara av saltvattenmiljöer. 
 
En allmänbelysning har valts eftersom denna ger ett behagligare ljus än en riktad strålkastare.  
Service av belysning genomförs enkelt genom luckor på pontonernas ovansida. 
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Figur 11. Undervattensbastu med påslagen belysning. 
 
 

3.7 Glasrutor 
Syftet med att ha en bastu som befinner sig under vattenytan var att personerna som bastar ska 
kunna se den undervattensmiljö som omger bastun. För att ge ett tillfredställande siktfält 

krävs stora rutor som samtidigt ska 
hålla för vattentrycket och hålla 
värmen kvar inne i bastuutrymmet.  
 
För att undersöka möjligheterna med 
att använda stora plana rutor i 
konstruktionen kontaktades Pilkington 
AB som är ett ledande företag inom 
floatglasindustrin. Fredrik Gunnarsson 
från Pilkington AB [5] åtog sig att 
dimensionera en glaskonfiguration 
som uppfyllde de hållfasthetskrav som 
ställts. För det yttre glaset blev 
resultatet en 2 x 19 mm tjock ruta med 
en 3 mm tjock mellanliggande folie. 
Innanför det yttre glaset finns en 
luftspalt på cirka 20 mm och därefter 

Figur 12. Tvärsnittsbild av glaskonfigurationen. 
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en isolerruta. Isolerrutan är uppbyggd av två 6 mm isolerglas med en mellanliggande spalt 
med gasen argon, krypton eller xenon beroende på isoleringsbehovet. 
 

Ett problem som kan uppstå vid hög luftfuktighet i 
kombination med stora temperaturdifferenser är 
daggutfällning på rutorna. Om detta uppstår så 
påverkar det naturligtvis sikten genom rutorna. Det 
kan åtgärdas genom att ha påtvingad ventilation i 
luftspalten eller användning av så kallade varma 
glas där rutan försetts med en tunn elvärmeslinga. 
Om ett prototypbygge av bastun sker bör 
konstruktionen lämnas öppen så att båda metoderna 
kan prövas om problem med daggutfällning 
uppstår. 
 
Ytterligare ett problem som påverkar sikten är de 
beläggningar som bildas på det yttre glaset. 
Hastigheten med vilka beläggningar uppstår på 
glaset varierar beroende på den omgivande miljön. 
Men oavsett vart bastun är placerad så kommer 
rengöring av rutorna att krävas med olika 
tidsintervall. Då rutorna kan anses som relativt 

svåråtkomliga skulle en lösning med elektriskt manövrerade skrapor vara att föredra men det 
skulle också öka komplexiteten avsevärt och därmed även priset. Alternativt kan rutorna bli 
tillgängliga genom hål i betongpontonen där skrapa eller polermaskin kan föras igenom 
manuellt.  
 
 

3.8 Energiförluster och energiförsörjning 
En av de grundläggande idéerna med undervattensbastun var att dess placering inte skulle 
begränsas av tillgång till elektricitet. I praktiken innebär det att både elkabel från land och 
batterier som också har ett uppladdningsbehov inte kan tillämpas. Alternativet som kvarstår är 
då att ha ett bensindrivet eller dieseldrivet elverk ombord på bastuanläggningen som ska sköta 
elförsörjning till bastuaggregat, belysning, fläktsystem och extra tillbehör. 
 
Det som främst bidrar till det totala energibehovet är effekten på bastuaggregatet vilket i sin 
tur dimensioneras av storleken på bastun och värmegenomgångstalet för dess väggar, tak och 
golv.  
 
Med data som erhållits från Pilkington AB beräknades värmeläckaget genom bastuns golv 
och väggar till 1,7 kW. Resultatet kan jämföras med 4,6 kW som är värmeläckaget från en 
drygt 8,5 m3 stor bastu ur Nordic Marine Saunas befintliga sortiment då beräkningen utförs 
med samma yttre förutsättningar. Beräkningarna redovisas i bilaga 3. 
 
Referensbastun är utrustad med ett vedeldat aggregat på 13 kW och subtraheras den bortledda 
värmeeffekten resulterar det i ett förhållande på cirka 1 kW aggregateffekt per kubikmeter 

Figur 13. Schematisk bild av 
glaskonfigurationen 
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bastuvolym. Med detta som utgångspunkt bör undervattensbastun med en bastuvolym på 6,5 
m3 utrustas med ett aggregat med effekten 8,2 kW för att klara av kraven på temperatur och 
uppvärmningstid. 
 
Resultatet av denna dimensionering bör tolkas med försiktighet eftersom de reella 
värmeförlusterna kan avvika från de teoretiskt beräknade och kan mätas först då produkten är 
färdigställd. 
 
Det totala effektbehovet för belysningen uppgår till cirka 1,7 kW medan effektbehovet för en 
ventilationsfläkt med erfordrad flödeskapacitet stannar under 0,1 kW. Eventuellt kan även en 
stereoanläggning tillkomma vilket bidrar till 0,2 kW, baserat på en bilstereos angivna uteffekt. 
Då avloppspumpen inte kommer att användas i kombination med att bastun används så bidrar 
den således inte till det totala energibehovet. 
 
Innan utförliga tester är gjorda på bastun är det också oklart om det blir nödvändigt att 
använda påtvingad ventilation med uppvärmd luft mellan rutorna eller så kallade varma glas 
för att undvika daggutfällning. Dessa möjliga energikonsumenter ingår innan verifiering inte i 
beräkningen av det totala effektbehovet. Vid summering av de bidragande faktorerna blir det 
totala effektbehovet strax över 10 kW för bastukonstruktionen.  
Det finn ett stort utbud av elverk på marknaden idag och det som begränsar effekten är vikt 
och storlek på elverken. Med ett elverk som avger mellan 10-15 kW hamnar vikten på 100-
125 kg och det monteringsutrymme som krävs är 0,3-35 m3. 
Krävs effekter på 20 kW eller mer handlar det om en tredubbling av vikten då dessa elverk 
uteslutande drivs på diesel och är främst avsedda för industriellt bruk. Så valet av elverk beror 
utöver minimivärdet 10 kW på om kunden önskar att installera tillbehör som exempelvis 
kylskåp eller TV. 
 
 

4. Amfibiebastu 
 
Under slutskedet av konceptgenereringen framkom en intressant idé där bastuutrymmet 
sänktes till och höjdes ur undervattensläge. Beslutet var att denna modell skulle utvecklas 
parallellt med en fast undervattensmodell och att dessa två modeller skulle ha så många 
gemensamma komponenter som möjligt. 
 
Varefter arbetet fortskred så framgick mer och mer tydligt att möjligheterna till gemensamma 
komponenter inte var så omfattande som först hade antagits. Exteriört så begränsas de 
gemensamma komponenterna till fönsterrutor med tillhörande stålram och 
undervattensbelysningen. Interiört är däremot möjligheterna betydligt större då de båda 
modellerna har samma innerdimensioner. 
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Figur 14. Amfibiebastu i undervattensläge. 
 
 

4.1 Ballastsystem 
 

4.1.1 Val av ballastsystem 
En ballasttank där havsvatten pumpas ut och in för att höja och sänka bastun valdes då detta 
ansågs vara den enklaste metoden för att uppnå den önskade rörelsen. Alternativet som 
diskuterades var en hydrauliklösning. Denna lösning förkastades dock då problem kan uppstå 
när en cirka 33 m3 stor luftfylld kropp pressas ned i vatten. Till exempel ökar den erforderliga 
storleken på flytpontonen för att tynga ner konstruktionen då den befinner sig i 
undervattensläge, dessutom kan balansproblem uppstå om tyngdpunkten i systemet hamnar 
för långt upp. Att installera ett bullrande hydrauliksystem på pontonen var inte heller ett bra 
alternativ till de dränkbara pumpar som nu installeras längs ner i ballasttanken. 
 

4.1.2 Ballasttankens placering och utformning 
Ballasttanken placeras under bastutrymmet. Placeringen bidrar till en mer fördelaktig 
viktfördelning i konstruktionen och dessutom stör den det estetiska intrycket från bastun 
minimalt. Placeringen medger också att en badlucka placeras i golvet på bastun så de badande 
kan svalka sig i vattnet i ballasttanken.  
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Nackdelen med placeringen är att 
djupgåendet ökar från tre meter till cirka 5,5 
meter. Att ha en öppen tank med en lucka 
upp i bastuutrymmet medför dessutom ökade 
krav på säkerhetsmekanismer som stoppar 
flödet in i tanken då den är full. 
 
Tankens volym bestäms med hjälp av 
jämviktsekvationer i bilaga 4. Tanken 
konstrueras med en aningen större 
innervolym än den nedsänkta kroppen för att 
erhålla en negativ flytkraft på cirka 20 kN. 
Denna kraft används för att pressa 
undervattenskroppen nedåt mot 
flytpontonen. På detta sätt undviks glapp och 
oönskade rörelser mellan de två kropparna 
vid sjögång och då antalet personer i bastun 

varierar. På samma sätt så balanseras bastun med en positiv flytkraft då den befinner sig i 
övervattensläge. På detta sätt pressas den då upp mot pontonen och undviker även här glapp 
och oönskade rörelser. 
Beräkningarna visar att en ballasttank med yttervolym om 20 m3 och en 
vattenlagringskapacitet om 17,6 m3 behövs för att uppnå önskad balans i konstruktionen i 
både över- och undervattensläge. 
 
Valet av material i tanken stod främst mellan betong och stål. Då en betongtank visade sig 
kräva allt för stora godstjocklek och därmed bli för tung valdes stål som material. 
 
För att förebygga korrosion och väsentligt förlänga livslängden på konstruktionen bör tanken 
beläggas med en termoplast (se kapitel 3.4). För att underlätta termoplastbeläggningen bör en 
självbärande tank konstrueras. Detta för att minimera antalet spalter där ytbeläggningen inte 
fäster och spaltkorrosion kan uppstå.  
 
 

4.2 Hissmekanism 
För att släppa in vattnet i ballasttanken och därmed sänka ned bastun i undervattensläge 
används en pilotstyrd kulventil i serie med en flottörventil. Flottörventilens uppgift är att 
förhindra att vattennivån överstiger en viss nivå och därmed vattenfyller bastun genom 
badluckan. Kulventilen manövreras med hjälp av ett vridande ställdon från en kontrollpanel 
som kan placeras på valfri plats. 
 
Utpumpning sker med hjälp av dränkbara pumpar. Två pumpar monteras stående på stativ i 
botten på ballasttanken. Utloppet placeras i tankens nederkant med en backventil för att 
förhindra att vatten flödar in genom pumphuset. Pumpbehovet kan lösas med enbart en pump, 
men av säkerhetsskäl har två parallellt arbetande pumpar valts.  
 

Figur 15. Ballasttank 
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Pumpar har dimensionerats för att ge en stigtid på 6-8 minuter. För detta erfordras ett flöde på 
ca 45 l/s med ett lyft på 2,5 till 5,5 meter. Hastigheten vid höjning har medvetet hållits på en 
låg nivå. Detta för att minska de dynamiska påkänningarna som uppstår då den stora massan 
kommer i rörelse, men också för att förhöja upplevelsen för åskådare som ser på då stigning 
sker.  
Under konstruktion och val av pumpar har ITT Flygts tekniker, Nils Holmström [7], bidragit 
med synpunkter och svarat på frågor. 
 
För att hålla bastun i rätt läge i förhållande till flytpontonen används fyra stycken ledstänger 
som glider i lager monterade i pontonen. Stängerna är monterade i hörnen på bastuutrymmet 
stående på den klack som placerats där ballasttanken börjar och tillåter endast rörelser i 
vertikalled. Stängerna har cirkulärt tvärsnitt för att minimera de byrålådseffekter som kan 
uppstå. Glidlagren monteras i gummidämpningar i pontonen för att tillåta en liten rörelse och 
dämpa ut en del av de krafter som uppstår vid sjögång och strömmar. 
 
 

5. Resultat och slutsatser 
 
Examensarbetets syfte var att undersöka möjligheten att konstruera och tillverka en 
undervattensbastu som uppfyller högt ställda krav från kräsna kunder. 
 
En av de mest relevanta frågeställningarna vid examensarbetets början var hur vida det var 
möjligt att ha så stora glasytorna som önskades för att skapa den unika upplevelsen av att 
basta under vattnet. De undersökningar som gjordes visade att rutor som uppfyller de krav 
som ställts på hållfasthet och värmeledning redan finns ute på marknaden idag. 
Glasytorna är inte lika stora i den färdiga modellen som i de koncept som framkom under 
konceptgenereringen, men de ytor som ersatts med andra material är huvudsakligen de ytor 
där sikten ändå begränsas av inredningsdetaljer. Resultatet har blivit en konstruktion där 
glasytorna är stora där de gör som mest nytta, det vill säga i bastubadarnas siktfält. 
 
Samtliga delar är konstruerade eller valda för att uppnå kravet på 25 års livslängd. 
Livslängden på konstruktionen är dock en svåruppskattad parameter då havsvatten kan vara 
extremt eroderande. Besiktningar av prototypen bör därför utföras med täta intervall för att 
dokumentera hur konstruktionen påverkas av den omgivande miljön. Miljöns påverkan på 
konstruktionen kommer också att variera beroende på det geografiska läget men testerna 
kommer att ge indikationer på vilket underhållsbehov som föreligger. 
 
Tätningsmetoden som används både mellan undervattensbastuns betongbotten och metallram 
samt metallram och flytponton beräknas ge en tät konstruktion men bör undersökas 
noggrannare för att säkerställa att läckage ej uppstår. 
 
Som utgångspunkt har metoden för att fästa fönsterramarna i ramverket valts till svetsning. 
Dock så är utformningen av fönsterramarna inte definitiv innan behovet av ventilerad luftspalt 
mellan rutorna är undersökt. Således är även fästmetoden för rutorna inte fastställd. 
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På amfibiemodellen återstår en del utvecklingsarbete innan säkra slutsatser kan dras. Förutom 
ytterligare utveckling av de gemensamma delarna kvarstår en del dimensioneringsarbete av 
ballasttank, konstruktion av pump och ventilsystem samt dimensionering av hissmekanismen. 
Risken med konstruktionen verkar dock vara att kostnaden blir betydligt högre än för den 
fasta modellen. 
 
Sammanfattningsvis har arbetet resulterat i ett färdigt koncept för den fasta modellen som 
uppfyller den kravspecifikation som upprättats. Dock kan både fasta modellen och 
amfibiemodellen efter denna undersökning anses som fullt genomförbara. 
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Bilaga 1. Beräkning av erforderlig pontonstorlek 
 
Flytpontoner har ungefär sin egen massa i bärighet. Detta innebär att för att uppnå den 
erforderliga lyftkraften på 250 kN behövs en ponton med massan mponton=25 ton. Med en 
densitet på ca ρponton=500 kg/m3 medför det att volymen på pontonen måste vara: 
 

3
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mkg

kgm

ponton

ponton

=

⋅≥

ρ
 

3
3

50
500

1025
mVmV pontonontonpontonponton =⇒

⋅=⋅≥ ρ                 (1) 

 
Standardhöjden på pontoner är 0,95 m, men också höjder på 1,05 och 1,25 går att beställa. 
Under förutsättningen att standardhöjden 0,95 m används och en kvadratisk bottenarea antas 
så kan den erforderliga sidlängden, l, på pontonen beräknas enligt: 
 

mhponton 95,0=  
2lhV pontonponton ⋅=  

ml
h

V
l

ponton

ponton 26,7
95,0

50 ≈⇒==⇒            (2) 

 
I modellen som har arbetats fram har sidlängden 8 meter valts för att kompensera 
volymminskningarna som uppstår på grund av de serviceluckor och andra genomförningar 
som tillförts. En noggrannare kontroll av pontonens volym görs genom Cad-programmets 
inbyggda verktyg för volym och viktberäkning. 
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Bilaga 2. Beräkning av belastningsfall på ramkonstr uktion. 
 
De påfrestningar ramen utsätts för är svårdefinierbara då strömningar runt kroppen och vågor 
påverkar vilka krafter som uppstår. En modell där konstruktionens egentyngd samt en 
vattenström på 5 knop träffar konstruktionens sida valdes som dimensionerande 
belastningsfall.  
 
Belastningen som uppstår på grund av vattensströmmen beräknas nedan för de två extrem-
fallen då strömmen träffar konstruktionen vinklerät mot sidorna. 
 

 
Egenvikten är hela undervattenskonstruktionens massa mg. Medan de krafter som uppstår på 
grund av den pålagda vattenströmmen beräknas med definitioner enligt figur 16 och med 
hjälp av: 
 

( )xinxutx vvmF −= &    (3) 

där 

xinv Avm ρ=&     (4) 

och 
smknopv

xin 5,25 ≈=  

 
För F1 gäller: 

2
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 ++⋅=  

smv
xut 0=  

Och: 
( )

xxx inutxinv vvvAF −= 11 ρ  

Med insatta värden: 
( ) NF

x
375005,205,2610001 −=−⋅⋅⋅=  

 

Figur 16. Krafter som påverkar undervattenskroppen vid pålagd vattenström. 
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Det vill säga en kraft på 37,5 kN som trycker på sidan A1. Detta motsvarar ett tryck på: 
 

kPaPa
A

F
p

x

x 25,66250
6

37500

1

1

1 ====  

 
 
 
På samma sätt gäller för F2  att: 
 

2
2 75,32 mA =⋅=  

smv
xut 0=  

Vilket ger kraften: 
 

( ) NF
x

437505,205,2710002 −≈−⋅⋅⋅=  

 
Det vill säga en kraft på 43,75 kN som trycker på sidan A2.  
 
För F3 gäller att: 
 

2
3 75,15,35,0 mA =⋅=  

smv o
utx

77,145cos5,2 ≈=  

Vilket ger en kraft på: 
( ) NF

x
32005,277,15,275,110003 −≈−⋅⋅⋅=  

 
Det vill säga en kraft på 3,2 kN som trycker på sidan A3 i x-led. 
 
Den totala kraften F23=F2+F3 blir alltså: 
 

kNFFF 47469503200437503223 ≈=+=+=  

 
Vilket motsvarar ett tryck på: 
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För varje meter som ett föremål sänks ned i vattnet ökar trycket på det med 10 kPa. Trycket 
som uppstår på konstruktionen på grund av strömmen är alltså mindre än det tryck som 
uppstår på grund av vattentrycket. Vattenströmmen bidrar däremot, till skillnad från 
vattentrycket, till ett asymmetriskt lastfall vilket gör dess inverkan större. 
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Bilaga 3. Värmeläckage från bastuutrymmet. 
 
Vid beräkning av värmeläckage används termen U-värde som anger genomströmmad effektP  
per kvadratmeter och temperaturdifferens i grader Kelvin. För att det använda U-värdet ska 
stämma förutsätts att genomströmningen sker mitt på en oändligt stor yta och ska till exempel 
fönsterkarmar ingå i beräkningen finns beräkningsfaktorer baserade på empiriska tester. Den 
glaskonfiguration som dimensionerats av Pilkington AB angavs ha ett U-värde som var över 
det faktiska värdet för att ta hänsyn till fönsterramar och skapa marginal vid 
dimensioneringen. 
 
Då det finns gott om utrymme vid taket erbjuds därmed goda möjligheter att isolera och 
värmeläckaget för taket försummas. Vid golvet är temperaturdifferensen mellan bastuns 
insida och det kringliggande vattnet lägre vilket resulterar i ett lägre värmeläckage än för 
glasväggarna. Men för att skapa marginal i dimensioneringen av bastuaggregat så antas arean 
för bottenkonstruktionens insida och bastuns totala väggarea ha samma värmegenomgångstal 
som glaset och temperaturdifferensen mellan bastuns insida och det kringliggande vattnet 
antas som högst vara 80°C för alla bastuns ytor. För konstruktionens metallreglar finns gott 
om utrymme för isolering men av samma dimensioneringsskäl som tidigare nämnt så ingår 
reglarna i bastuns totala väggarean och beräknas med samma värmegenomgångstal. 
 
Antagna värden för beräkningen: 

 
25,12 mA totbastuvägg =  

23,5 mA insidatrbottenkons =  
28,17 mAAA insidatrbottenkonstotbastuväggtot =+=  

CT °=∆ 80  

KmWU glas
22,1=  

 
 
U-värdet för ytan beräknas enligt ekvation: 

TA

P
U

tot
glas ∆

=    (5) 

  
Bryt ut P  

TAUP totglas ∆=    (6) 

  
 
Insättning av numeriska värden ger:  
 

kWP 7,1808,172,1 ≈⋅⋅=  



 27 

Bilaga 4. Dimensionering av ballasttank till amfibi ebastu. 
 
De sökta storheterna är ballasttankens volym V1 och ballastens massa mv. 
Två fall beaktas. I båda fallen antas en kraft som pressar bastun mot pontonen F1, som pressar 
ned bastun i vattnet, och F2, som håller upp bastun. De båda krafterna antas vara lika stora till 
beloppet, det vill säga: |F1|=|F 2|=F . Bastuns massa utan vattenballast sätts till mb, volymen på 
bastuutrymmet är V2 och vattens densitet ρv.  
 
Fall 1: Bastun i övervattensläge. 
 

 
Figur 17. Krafter då amfibiebastun är i övervattensläge. 

 
Jämviktsekvation i vertikalled då bastun är i övervattensläge:  
 

011 =−+ gVFgm vb ρ    (7) 

 
Bryt ut V1: 

g
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+
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Fall 2: Bastun i undervattensläge. 
 

 
Figur 18. Krafter då amfibiebastun är i undervattensläge. 
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Jämviktsekvation i nedåtriktad vertikalled då bastun är i undervattensläge: 
 

0221 =−−−+ FgVgVgmgm Vvvb ρρ    (9) 

 
Med V1 enligt ekvation 8, och |F1|=|F 2|=F : 
 

02 =−−⋅






 +
−+ FgVg

g

Fgm
gmgm vv

v

b
vb ρρ

ρ
  (10) 

 
Lös ut mv och förkorta så erhålls: 
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Med värdena: 
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Kan ballasttankens utvändiga volym beräknas som: 
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Och den erfordrade massan på vattenballasten är: 
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Vilket motsvarar en invändig volym på ballasttanken på: 
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