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Sammanfattning  

Denna rapport är ett tillägg till bilder och animering som tagits fram med hjälp av CATIA V5. 

Animeringen och bilderna är ett marknadsunderlag för att testa om produkten är intressant på 

den nordiska marknaden.  

Rapporten är uppbyggd med element av Fredy Olssons metod. I denna finns också en kort 

presentation av Tylö AB, företaget som har valts till att marknadstesta produkten.  

Produktdefinition med underrubrikerna; ”Produktbeskrivning och användning”, ”Miljö och 

användare”, ”Ekonomi” samt ”Produktundersökning”, står till grund för produkten. 

Kriterieuppställning med krav och önskemål ställs upp. Dessa kriterier viktas därefter i en 

matris. Produktförslag utvärderas med hjälp av matrisen.  

Efter följande kriterier och utvärdering har en profil skapas med spår där träpaneler och 

isolering kan fästas in. Detta följs av en konstruktionsbeskrivning som förklarar detaljer kring 

varje del i produkten. Till denna beskrivning tillhör en matris där produktens delar 

klassificeras som färdiga och speciella enheter samt om dessa kräver rutin- eller special-

behandling. 

Utförande av rendering och animering förklaras och resultat framgår av renderade bilder. 

Rapporten avslutas med en kort slutsats, kritisk granskning samt förslag till vidare arbete.  
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Abstract 

This thesis is an addition to pictures and animation that has been developed using CATIA V5. 

The animation and the images are a market basis to test whether the product is of interest in 

the Nordic market. 

The thesis is structured with elements of the Fredy Olsson method. In this thesis there is also a 

short presentation of the company Tylö AB, which been chosen to market test the product.  A 

product definition with the sub-headings; “Description and use of product”, “Environment 

and users”, “Economy” and “Product inquiry”, are the basis for the product. 

A list of criteria with conditions and requirements is established. These criteria are then 

weighted in a matrix. Product ideas are evaluated using the matrix. 

After defining the criteria and evaluation, a profile is created with a track where wooden 

panels and insulation can be fixed upon. This is followed by a design specification which 

explains details of every component in the product. With this description belongs a matrix in 

which the product components are classified as finished and special units also if these require 

routine or special treatment. 

Execution of rendering and animation are explained and results are shown with rendered 

images. The report concludes with a brief conclusion, critical review and suggestions for 

further work. 
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Förord 

Följande rapport är resultatet av vårt examensarbete efter att ha fulländat CAD-

teknikerprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet är utfört i samarbete med 

handledare på skolan samt inspel och hjälp från Tylö AB. 

 

Vi vill ge ett stort tack till våra handledare internt och externt som har hjälpt oss under 

projektdelens gång, Hans Löfgren på Högskolan i Halmstad och Magnus Gustavsson på Tylö 

AB, för stöd och uppmuntring under projektets gång. Vi vill även tacka alla de personer som 

har hjälpt oss, samt bidragit med kunskaper och intresse. 

 

Halmstad, maj 2012 

  

Per Øyvind Skog 

870901-T434 

pero_skog@hotmail.com 

Joakim Berg 

841223-4034 

jocke.berg@gmail.com 



CAD-Tekniker Examensarbete 2012-05-21 

Per Öyvind Skog, Joakim Berg  Sida: 4 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 6 

1.1.  Företagspresentation – Tylö AB ............................................................................................. 6 

1.2. Syfte och mål ........................................................................................................................... 6 

1.3. Metod och avgränsningar ....................................................................................................... 6 

2. Produktdefinition och produktundersökning: ................................................................................ 7 

2.1. Produktdefinition .................................................................................................................... 7 

2.1.1. Produktbeskrivning och användning ............................................................................... 7 

2.1.2. Miljö och användare ........................................................................................................ 7 

2.1.3. Ekonomi ........................................................................................................................... 7 

2.2. Produktundersökning .............................................................................................................. 7 

3. Kriterieuppställning krav (K) och önskemål (Ö) ............................................................................... 8 

3.1. Process..................................................................................................................................... 8 

3.2. Omgivning ............................................................................................................................... 8 

3.3. Människa ................................................................................................................................. 8 

4. Produktförslag ................................................................................................................................. 9 

4.1. Första utkast ............................................................................................................................ 9 

4.2. Kriterieviktning ...................................................................................................................... 10 

4.3. Utvärdering av första utkast .................................................................................................. 10 

4.4. Andra utkast .......................................................................................................................... 11 

5. Konstruktionsbeskrivning .............................................................................................................. 12 

5.1.  Profil ..................................................................................................................................... 12 

5.2.  Släp ....................................................................................................................................... 12 

5.3. Underrede ............................................................................................................................. 12 

5.3.1. Golvmatta ...................................................................................................................... 12 

5.3.2. Golvränna ...................................................................................................................... 12 

5.4.  Träpanel ................................................................................................................................ 13 

5.4.1. Luckor och hyllor ........................................................................................................... 13 

5.5.  Vattentank ............................................................................................................................ 13 

5.6.  Litex membranplatta ............................................................................................................ 13 

5.7.  Vedeldat aggregat ................................................................................................................ 14 

5.8.  Ytterkåpa .............................................................................................................................. 15 

5.8.1. Glastak och fönster ........................................................................................................ 15 

5.9.  Övriga delar .......................................................................................................................... 15 

5.10. Bilmodell ............................................................................................................................ 15 

6. Ingående komponenter ................................................................................................................. 16 

7. Rendering och animering .............................................................................................................. 17 

8. Slutsats .......................................................................................................................................... 18 



CAD-Tekniker Examensarbete 2012-05-21 

Per Öyvind Skog, Joakim Berg  Sida: 5 

8.1. Kritisk granskning och förslag till fortsatt arbete .................................................................. 18 

8.1.1. CAD-modell och ingående komponenter ...................................................................... 18 

8.1.2. Ytterkåpa ....................................................................................................................... 18 

8.1.3. Profil .............................................................................................................................. 18 

8.1.4. Släp ................................................................................................................................ 18 

8.1.5. Vedeldat aggregat ......................................................................................................... 19 

8.1.6. Bänkar ............................................................................................................................ 19 

8.1.7. Glastak och fönster ........................................................................................................ 19 

8.1.8. Vattentank ..................................................................................................................... 19 

9. Referenser ..................................................................................................................................... 20 

9.1. Figurförteckning .................................................................................................................... 21 

9.2. Tabellförteckning ................................................................................................................... 21 

 

  



CAD-Tekniker Examensarbete 2012-05-21 

Per Öyvind Skog, Joakim Berg  Sida: 6 

1. Inledning  

1.1.  Företagspresentation – Tylö AB 

År 1960 skapade Sven-Olof Jansen företaget AB El-spiraler i 

Halmstad. Detta företag var till en början främst rättat mot att 

spinna spiraler till el-element. Ur detta företag växte Tylö AB fram som 

idag är ledande inom tillverkning av miljöer för bastu, dusch och ångbad. Tylös produkter 

säljs i ett 90-tal länder i världen. Tillverkning, utveckling och huvudkontor finns i Halmstad.  

1.2.  Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta fram en CAD
1
-modell på en mobil bastu i CATIA V5. Denna 

modell ska användas till att skapa renderade bilder och en animering. Krav och önskemål som 

ställs upp står till grund för modellens uppbyggnad. 

Målet med projektet är att ha underlag för att en marknadsundersökning ska kunna utföras.  

1.3.  Metod och avgränsningar 

Den metod som är lagd till grund för rapporten är framtagen av Fredy Olsson [1], men med 

tanke på syftet ser vi att det inte går att utnyttja denna fullt ut. Vi har valt att låna element och 

tabeller för att på ett bättre sätt kunna nå vårt mål.  

Projektet är en förstudie och därför har finns inget behov av ingående analyser, FEM
2
 och 

FMEA
3
, samt detaljritningar.  

 

  

                                                           
1
 CAD – Computer Aided Design 

2
 FEM – Finite Element Method 

3
 FMEA – Failure Modes and Effects Analysis 
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2. Produktdefinition och produktundersökning: 

2.1.  Produktdefinition 

2.1.1.  Produktbeskrivning och användning 

Vår produkt är en mobil bastu på släp som ska kunna användas av upp till fyra personer. 

Produkten ska finnas hos uthyrare av t.ex. släp, husvagnar och badtunnor. Privatpersoner ska 

kunna ta med sig bastun på fjället, till sjön eller till andra resmål över en helg eller en vecka. 

Det är önskvärt att den är multifunktionell och att det finns möjlighet för duschning, 

omklädning, övernattning samt förvaring av verktyg, ved, sovsäckar och liknande. Vi avser 

att produkten ska uppfylla de villkor som finns för att kunna dra släp efter en bil på motorväg 

[2], exempelvis hastighetsbegränsning på 80 km/h.  

2.1.2.  Miljö och användare 

Användning av produkten kommer ske utomhus alla årstider och därför är det viktigt att 

produkten är stabil för de olika miljöerna den kommer att utsättas för vid bruk.  Produkten är 

främst riktad till friluftsmänniskor, företagare och stugägare.  

2.1.3.  Ekonomi 

Det finns inget planerat försäljningspris. Vi uppskattar att priset för att hyra produkten blir 

1500-2000 kr per helg. För drift av bastun tillkommer kostnader för ved och vatten samt 

övriga bastu-tillbehör exempelvis doftolja och engångsservetter att sitta på. 

2.2.  Produktundersökning  

I dagsläget verkar det inte finnas någon större tillverkare av mobila bastur och ingen aktiv 

marknad för uthyrning. Det existerar dock privata rörelser, främst i Finland, där man bygger 

sina egna mobila bastur. Årligen anordnas en träff där de senaste hemmabyggena visas upp 

[3] [4].   

Enkel design och få funktioner är kännetecken för dessa. Vi strävar efter att vår produkt ska 

ha former som är mer estetiskt tilltalande med förbättrad aerodynamik under transport än de 

ofta fyrkantiga hemmabyggena.  
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3. Kriterieuppställning krav (K) och önskemål (Ö)

3.1.  Process 

K1. Enkel konstruktion som gör det lätt att montera under tillverkning 

K2. Bastun ska ha plats för fyra personer  

o Parameter-justering för större utrymme. 

K3. Bastun ska vara multifunktionell  

o Det ska finnas utrymme för förvaring av utrustning i bastun samt att den 

ska kunna användas till andra ändamål om så önskas. 

3.2.  Omgivning 

K4. Bastun ska kunna absorbera fukten som uppstår när man bastar för att undgå 

vattenskador. 

K5. Vedeldat aggregat 

o Detta aggregat ska klara att värma upp ett rum på 10 m
3 

efter 

rekommendationer från tillverkare.
 
 

K6. Lagringsplats för ved  

K7. Säkerhetsgränsen till brännbart material ska hållas 

o Brännbar zon bestäms ut ifrån val av aggregat. 

Ö1. Separat utrymme/rum för omklädning och dusch 

Ö2. Enkel att rengöra 

3.3.  Människa 

K8. Bänkarna ska bestå av homogent material 

K9. Brännskador får inte förekomma i samband med synliga och åtkomliga spik eller 

skruvar. 
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Figur 4-2. Förslag 1. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

4. Produktförslag 

4.1.  Första utkast  

Följande tre förslag med skisser på hur en bastu skulle fixeras på ett släp förelåg tidigt i 

projektets gång.   

 Förslag 1: Bygga bastu direkt på ett existerande släp där bastun har en fast storlek. 

 Förslag 2: Bygga bastun som en modul med väggar som kan förlängas för inpassning 

på flera olika existerande släp. I detta förslag kan bastun anta olika storlekar. 

 Förslag 3: Liknande förslag 2 fast med ett underrede som kan förlängas på bredd och 

längd beroende på storlek på släp. I detta förslag har bastun en fast storlek. 

 

I detta primärstadium skissades en idé fram på hur bastun skulle kunna fällas ihop på mitten.  

På så sätt uppstår mindre luftmotstånd under transport. Hopfällningen skulle kunna utföras av 

en ensam person med hjälp av att dra i en vajer, se fig. 4-2. 

  

Figur 4-1. T.V.: Förslag 3, T.H.: Förslag 2. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 4-3. Hopfälld mobil bastu.  
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 
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4.2.  Kriterieviktning 

 

Tabell 4-1. Hämtad ur Fredy Olsson, Principkonstruktion 

  

4.3. Utvärdering av första utkast 

 

Tabell 4-2. Hämtad ur Fredy Olsson, Principkonstruktion 
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4.4.  Andra utkast  

Efter kriterieviktning och utvärdering av förslag gick förslag 1 

vidare, se tabell 4-1 och 4-2. 

Argument som talar för förslag 1 är: 

 Enklare och komplett konstruktion för 

marknadsundersökning 

 Mer tid till utformning 

 Komplexitet minskas 

I anknytning till detta skapades en profil, se fig. 4-4, som skulle ligga till grund för 

konstruktion och design. Denna profil har spår där träpanel och isolering kan fästas in utan 

användning av spik eller skruv.  Profilen är enkel att tillverka och den underlättar även 

montering.  

Konstruktionen och uppbyggnaden av hästtransporter har varit intressant för uppbyggnad av 

vår konstruktion. Längd- och höjd-mått samt underrede är jämförbara med tanke på vikt och 

utrymme.  Dessa har även former som ger en viss aerodynamik under transport. 

  

Figur 4-4. Profil. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 
 



CAD-Tekniker Examensarbete 2012-05-21 

Per Öyvind Skog, Joakim Berg  Sida: 12 

5. Konstruktionsbeskrivning 

5.1.  Profil 

Profilen är formpressad i aluminium och denna håller träpaneler samt 

isolering på plats. Ytterst på profilen är ytterkåpan fäst. Det finns 

luftspalter mellan varje material för att ge tillräcklig ventilation. 

Profilens c/c
4
 är 1001mm (se bilaga 1.1 ritning på profil). På profilen 

sitter täcklister i mörkt träslag, exempelvis mörk ek. Dessa är för att 

användare inte ska exponeras av profilen.   

5.2.  Släp 

Släpet har vi valt en färdig modell på och denna har modifierats så att 

den passar de dimensioner vi har på vår bastu. Bastuns ytterdimensioner 

motsvarar 3700x2000x2000mm.  

5.3.  Underrede 

Underredets funktion är sammanfogning med profilerna. Profilerna står 

i hållare på underredet. Underredet är svetsat på släpet.  

5.3.1. Golvmatta 

Golvmattan är tillverkad i gummi för att underlätta rengöring.  Mattan 

har ett fyrkantigt rutmönster som efterliknar klinkers.  

5.3.2. Golvränna 

I bakkanten på underredet sitter två stycken golvrännor. När bastun 

behöver spolas ren kan den ställas i vinkel så att allt vatten rinner ut 

baktill.  

 

  

                                                           
4
 Centeravstånd 

Figur 5-1. Profil.  
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-2. Släp. 
 Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-3. Underrede, golvmatta. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-4. Golvränna. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 
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Figur 5-5. Träpanel. 
Illustration: Skog, P.  Berg, 
J. 

5.4.  Träpanel 

De valda träpanelerna är 12,5mm tjocka och placeras liggandes mellan 

varje profil. Träpanelerna följer profilens form från golv till tak. 

5.4.1.  Luckor och hyllor 

Hyllor har satts in i ett främre avdelat utrymme. Detta utrymme ska 

användas som förvaring av exempelvis ved, verktyg och bastuartiklar. 

Luckor är infästa i panelväggen så att åtkomst till främre utrymmet kan 

nås från bastu-utrymmet. 

5.5.  Vattentank 

Vattentanken är placerad i det främre utrymmet och rymmer 60 liter 

efter uppskattning vad som behövs för fyra personer. Denna vattentank 

är styrd av parametrar och en optimering i CATIA V5 har utförts. 

Optimeringen ställer in storleken på vattentanken efter det värdet på 60 

liter som uppskattats.  

5.6.  Litex membranplatta 

Litex membranplatta [5] är en isolering som består av en XPS-platta
5
 

vars sidor är armerade med en glasfiberduk. Detta utgör en helt 

vattenbeständig platta. Isoleringen är fäst i profilen. I figur 5-9 kan det 

ses att det inte finns isolering i väggen mot det främre utrymmet. Vi 

avser att det är tillräckligt med isolering på övriga väggar för att kunna 

uppfylla kravet K5 som ställs för uppvärmning av bastun.  

 

  

                                                           
5
 Extruderad polystyren (styrenplast) 

Figur 5-6. T.V.: Luckor, T.H.: Hyllor. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-7. Vattentank. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-8. Litex membranplatta. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 
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5.7.  Vedeldat aggregat  

Ett vedeldat aggregat ritades upp baserat på en modell, Kastor Karhu 

12V [6], med en inbyggd vattentank på 25 liter. Det vedeldade 

aggregatet har valts med fördelen att det endast drivs med ved och 

ingen separat generator som drivs med bensin eller liknande behövs 

jämfört med el-drivna aggregat.  

Skyddsplåtar och tegelstenar är uppritade efter rekommendationer som 

finns i Tylös katalog [7]. Se figur 5-10 och 5-11 för de 

rekommenderade mått som krävs för vedeldat aggregat och två 

skyddsplåtar.  

Ventilation av luft som ska gå in i bastun är så långt bort ifrån 

aggregatet som möjligt [7]. 

Rökrör från aggregatet går ut på baksidan. Detta medför att luftmotstånd 

minimeras under transport. 

 

Figur 5-11. Skyddsavstånd på aggregat från brännbart material. 
Illustration: Kastor OY 

  

Figur 5-9. Vedeldat aggregat. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-10. Skyddsavstånd på aggregat 
från brännbart material. 
Illustration: Kastor OY 
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Figur 5-12. Ytterkåpa. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

5.8.  Ytterkåpa 

Ytterkåpan delar former likt en hästtransport. Nämnt i tidigare kapitel är 

detta för att ge förbättrad aerodynamik under transport. 

5.8.1.  Glastak och fönster 

Glastaket och de avlånga fönster som sitter på sidan valdes för att 

släppa in ljus, då lampor saknas, samt för att få syn ut. Fönsterna är små 

för att minimera insynen och de är runda för att tilltala till ett visst 

formspråk. 

5.9.  Övriga delar  

Övriga delar som exempelvis bänkar, bastukudde, termometer, hink och 

slev har ritats upp efter bilder och mått från Tylös kataloger [8]. Pall har 

ritats upp efter egen design.  

5.10. Bilmodell 

För bildrenderingens syfte valdes en existerande modell på en bil [9] till 

att dra vår bastu. För att på ett enkelt sätt kunna byta färger på bilen 

skapades egna ytor på den existerande modellen.  

  

 

  

Figur 5-13. Glastak, Fönster. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 
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6. Ingående komponenter  

För en komplett uppställning av färdigritade komponenter som ingår se bilaga 1.2 

sammanställningsritning.  

Matrisen nedanför klassificerar komponenterna i färdiga och unika enheter. 

  
Färdiga enheter/delar Unika enheter/ delar 

  
Rutin -  Special -  Rutin -  Special -  

 
  behandling behandling behandling behandling 

Del 1: Profil     x   

Del 2: Täcklister x       

Del 3: Träpaneler x       

Del 4: Litex membranplatta   x     

Del 5: Ytterkåpa     x   

Del 6: Entrédörr  x x     

Del 7: Underrede x       

Del 8: Golvmatta x       

Del 9: Vedeldat aggregat x       

Del 10: Tegelsten x       

Del 11: Brandvägg x       

Del 12: Rökrör x       

Del 13: Släp x       

Del 14: Hyllor x       

Del 15: Bänkar x       

Del 16: Fönster   x     

Del 17: Luftventil x       

Del 18: Golvränna x       

Del 19: Pall x       

Del 20: Termometer x       

Del 21: Hink x       

Del 22: Vattentank x       

Del 23: Bastukudde x       

Del 24: Dörr till utrymme   x     

Del 25: Slev x       
 

Tabell 6-1. Indelning av komponenter under färdiga/unika enheter samt definiering om rutin-/special-behandling krävs.  
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7. Rendering och animering 

För vår bildrendering har två olika vyer valts från bastuns insida och använder bakgrunder 

som ger upplevelsen att man befinner sig vid havet en solig dag samt under en månhimmel. 

Ett scenario har valts där bastun är hopkopplad med bilen mot en vit bakgrund. 

 

 

Animeringen följer en kamera som följer runt bastun som står på en rund scen.  Kameran går 

sedan in i bastun genom glastaket och visar hur luckorna öppnas och stängs. Därefter vänder 

kameran helt om och visar upp interiören i bastun samt de delar som har ritats upp. 

Animeringen avslutas med att ytterdörren öppnas. 

  

Figur 7-2. Rendering av mobil bastu med bil som drar. 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 7-1. T.V.: Rendering månhimmel, T.H.: Rendering solig dag 
Illustration: Skog, P.  Berg, J. 
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8. Slutsats 

Projektet har nått fram till en slutprodukt som uppfyller de mål och kriterier som vi ställt upp.  

Bastukonceptet är multifunktionellt; utrymme för förvaring existerar och det finns en 

vattentank som man kan ta vatten ifrån till det man behöver. I ett tidigt stadie var det önskvärt 

att man skulle kunna utnyttja bastu-utrymmet som sovplats. Huvudmålet är att basta och vi 

anser att det därför inte finns behov för att sova på samma plats. Möjligheten finns men det är 

inget som vi har valt att prioritera.  

8.1.  Kritisk granskning och förslag till fortsatt arbete 

För vidare arbete som uppstår efter marknadsundersökning ser vi att man kan gå vidare med 

de delar som vi har bortsett ifrån. Dessa delar är FEM-analyser, FMEA-analyser, materialval, 

livscykel-analyser, kompletta ritningar, undersökning av leverantörer och kostnads-kalkyler. 

Sedan återstår tillverkning och leveranser av produkten till uthyrare och kunder runt om i 

Norden. 

8.1.1.  CAD-modell och ingående komponenter 

Fästanordningar som skruv och svets saknas och dessa måste läggas till, dimensioneras och 

analyseras.  

8.1.2.  Ytterkåpa 

Materialet på ytterkåpan bör vara tillverkat i glasfiber eller andra lätta kompositmaterial som 

klarar att motstå de krafter som uppstår vid transport och stillastående. Fästning av ytterkåpan 

till profilen saknas och måste tillpassas efter profilens form. 

8.1.3.  Profil 

Luftspalterna som finns mellan ytterkåpan och litex membranplattan är i dagsläget 15mm. 

Spåren för träpanelen i vår konstruktion är 14,5mm och träpanelen är 12,5mm. Undersökning 

bör göras om dessa utrymmen är tillräckliga eller om de behöver utökas eller minskas. 

Kostnad för att formpressa profilen hos tillverkare bör undersökas hos exempelvis Sapa [10]. 

8.1.4.  Släp 

Vi anser att man bör finna ett existerande släp hos en tillverkare. Tillverkare som vi har tittat 

på är Tysse [11] och BK Hengere [12] i Norge och Thule Group [13] i Sverige. 
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8.1.5.  Vedeldat aggregat 

En undersökning för att se mer ingående på säkerhetsavstånd och vilka andra alternativ där 

finns d.v.s. om man kan minska dessa avstånd och på så vis få mer utrymme i bastun. Vi 

valde att använda tegelsten och en brandplatta i botten för att skydda mot golvet, men vi utgår 

från att det finns alternativ utan tegelsten på marknaden. Här kan det sparas in på vikt och tid 

vid tillverkning.  

8.1.6.  Bänkar 

Fästanordning saknas och det bör överses om bänkarna ska fästas i golv eller profil.
 
 Ett av de 

krav, K9, vi har ställt upp bör det tas hänsyn till i detta samband. 

8.1.7.  Glastak och fönster 

Vid bastande kommer kondens på glastak och fönster att uppstå. Det bör ses på lösningar där 

detta förebyggs.   

8.1.8. Vattentank 

Den mängd vatten vi har var endast ett uppskattat värde och det bör göras en undersökning på 

vilken mängd vatten fyra personer kräver under en utflykt.  
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9.1.  Figurförteckning 

Figur 4-1. T.V.: Förslag 3, T.H.: Förslag 2. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 4-2. Förslag 1. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 4-3. Hopfälld mobil bastu.  Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 4-4. Profil. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-1. Profil.  Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-2. Släp.  Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-3. Underrede, golvmatta. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-4. Golvränna. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-5. Träpanel. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-6. T.V.: Luckor, T.H.: Hyllor. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-7. Vattentank. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-8. Litex membranplatta. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-9. Vedeldat aggregat. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-10. Skyddsavstånd på aggregat från brännbart material. Illustration: Kastor OY 

Figur 5-11. Skyddsavstånd på aggregat från brännbart material. Illustration: Kastor OY 

Figur 5-12. Ytterkåpa. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 5-13. Glastak, Fönster. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 7-1. T.V.: Rendering månhimmel, T.H.: Rendering solig dag Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

Figur 7-2. Rendering av mobil bastu med bil som drar. Illustration: Skog, P.  Berg, J. 

 

9.2.  Tabellförteckning 

Tabell 4-1. Hämtad ur Fredy Olsson, Principkonstruktion 

Tabell 4-2. Hämtad ur Fredy Olsson, Principkonstruktion 

Tabell 6-1. Indelning av komponenter under färdiga/unika enheter samt definiering om rutin-

/special-behandling krävs. 
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