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Sammanfattning

I Öjebyn, Piteå ligger företaget Rollytech AB som tillverkar och utvecklar produkter inom flera 
områden. De tillverkar bland annat marina produkter under varumärket Y-bommen. En produkt 
som ingår i Y-bommens produktsortiment är badbryggan. Den är uppbyggd av flytpontoner 
stålram samt trädäck. Detta är en brygga som kan anses vara klassiskt svensk då de flesta bryggorna 
på marknaden ser ut just på detta sätt. Försäljningen av Y-bommens brygga idag är näst intill 
obefintlig och den behöver ett ansiktslyft.

Som examensarbete har ett produktutvecklingsprojekt utförts i samarbete med Rollytech AB. 
Målet har varit att ta fram en ny modern badbrygga som kan konkurrera med de bryggor som 
finns på dagens marknad. Den ska vara nytänkande men ändå passa in med Y-bommens övriga 
sortiment. 

Den metod som har används under arbetet är främst systematisk problembehandling, vilket är 
en metod som gruppen är väl bekant med. Projektet började med informationsinsamling kring 
dagens brygga, marknaden, och kunderna. Utifrån detta kunde en funktionslista tas fram och 
projektet fortsätta med idégenerering. Nya konceptförslag på bryggor tas fram och utvärderas 
med diverse metoder och i samförstånd med företaget. Förslag på tillbehör till bryggan har också 
tagits fram. Det utvalda konceptet vidareutvecklas och presenteras med hjälp av CAD- och 
visualiseringsprogrammen I-deas 11 NX och Alias Studiotools. 

Resultatet av arbetet  är en ny badbrygga som passar in i den svenska miljön men inte liknar något 
som finns på marknaden i avseende på konstruktionslösningar och design. 



Abstract

Rollytech AB in Öjebyn, Piteå manufactures and develops products from different areas. One 
of  their product lines is marine products and the brand name is Y-bommen. One product that 
is included in the assortment of  Y-bommen is the bathing-jetty. The bathing-jetty is based on 
pontoons, a frame of  steel and wood deck. You can say that this jetty is classical Swedish because 
all jetties on the Swedish market are similar. Today the sale of  the bathing-jetty from Y-bommen 
is almost non existent and a make-over is necessary.

The dissertation has been carried out as a project in product development in cooperation with 
Rollytech AB. The aim of  the project is to develop a new modern bathing jetty, competitive to the 
other jetties on the market. Innovation is important and the jetty should be well matched to the 
Y-bommen product line as well.

Systematic problem solving has been the main method used in this project. This is a method 
the group is familiar with. At the beginning of  the project information about the bathing-jetty, 
market and customers was collected. Based on this informatin a specification of  requirements 
was established. A lot of  ideas were generated during the following weeks. New concepts were 
developed and evaluated with different methods in understanding with the company. Different 
suggestions involving fittings for the jetty has also been developed. The winning concept has been 
further developed and presented with the help of  the CAD- and visualization programs I-deas 11 
NX and Alias Studiotools. 

The result of  our work is a new bathing-jetty that fits the Swedish environment but doesn’t looks 
like anything else on the market with reference to construction and design.
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1. Inledning
Projektet är ett examensarbete som pågår under en 20 veckors period och leder fram till en 
magisterexamen inom industriell design vid Luleå tekniska universitet. Arbetet utförs på avdelningen 
industriell design på institutionen för arbetsvetenskap i samarbete med Rollytech AB.

1.2 Bakgrund
Projektet uppkom då Rollytech AB önskade få hjälp på produktutvecklingssidan. Rollytech AB är 
ett företag som ligger  i Öjebyn, Piteå där Roland Öhrvall är vd. Företaget tillverkar och utvecklar 
fyra olika produkter/varumärken där en av de är Y-bommen bryggsystem  (vidare kallat Y-
bommen) som är det gemensamma varumärket för samtliga marina produkter inom Rollytech AB. 
 
Y-bommen har funnits som varumärke sedan 1963. Genom åren har fler produkter tillkommit, 
men grundprodukten har förblivit densamma. Y-bommen är marknadens största leverantör 
av brygg- och förtöjningssystem. Y-bommen finns idag i Europa, USA, Kanada och Japan. 
I sortimentet ingår Y-bommen, Continentalbommen, Y-bojen, Eurodock, badbryggan, 
flytlandgången och bryggstegen. Badbryggan saluförs som en sjösäker och stadig flytbrygga som 
passar alla slags vatten. Den är tänkt att användas både i privat badsjö och som avslutning på ett 
större bryggsystem. Den kan kombineras med flytlandgången1.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att ge oss som studenter möjligheten att tillämpa de kunskaper kring 
produktutveckling som uppnåtts under utbildningen. För Rollytech AB är syftet att få idéer och 
inspiration för framtida badbryggor. 

1.4 Mål
Målsättningen med examensarbetet är att ta fram en ny modern badbrygga beträffande design 
och konstruktion. Denna ska vara funktionell med ett yttre som tilltalar köparen vilket i sin tur 
förhoppningsvis leder till vunna marknadsandelar. Badbryggan ska också i största möjliga mån 
passa till Y-bommens övriga sortiment. Projektet är verklighetsrelaterat och målet är att bryggan 
ska komma i produktion. Den skall därför efter företagets önskningar vara kostnadseffektiv och 
enkel att tillverka/installera. Konceptuella lösningar på tillbehör som höjer brukarvärdet kommer 
också utvecklas. 

Presentationen av resultatet kommer ske genom CAD-modeller och visualiserade bilder av 
produkten. Även en skriftlig rapport görs för dokumentation av projektet.

1.5 Avgränsningar
Produktionsunderlag kommer att tas fram i form av ritningar och CAD-modeller. För att kunna 
påbörja produktion av bryggan kommer troligtvis fortsatt arbete behöva göras av företaget. 
Utifrån detta arbete kommer detaljförändringar krävas för att synkronisera ritningar med vald 
tillverkningsmetod. Detta efter kontakt med tillverkande leverantör.
 
Inga hållfasthetsberäkningar kommer utföras på valda material. Vi använder oss av kända och 
rekommenderade material och produktionslösningar. Utvecklandet av tillbehör kommer av 
tidsskäl i första hand tas fram som konceptuella förslag att arbeta vidare på. 

1 http://www.rollytech.nu/y-bommen
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2. Teori
Nedan följer teoriområden vars innehåll är relevanta för förståelse av projektet.

2.1 Riktlinjer vid utformning av badbrygga
Då en badbrygga ligger ute i vatten oavsett väder är det en konstruktion som utsätts för stora 
påfrestningar. För att bryggan ska hålla länge är det därför viktigt att den dimensioneras och 
konstrueras  med detta i åtanke.   

Faktorer som påverkar dimensioner och materialval är de påfrestningar som exempelvis storm, 
vattenrörelser, snöbelastning och istryck kan utsätta badbryggan för. Is i kombination med hög- 
och lågvatten kan förstöra även en välbyggd brygga. När man förankrar bryggan måste detta 
därför ske på ett sätt som möjliggör att bryggan kan röra sig vid hög och lågvatten och sjögång. 
En annan viktig aspekt är att bryggan ska vara tillgänglig för alla, i varje fall om den används vid 
allmänna bad. Riktlinjer för detta finns framtagna (se avsnitt 2.1.2).

2.1.1 Hög– och lågvatten
Skillnaden mellan vattennivån kan variera kraftigt under den säsong badbryggan ligger ute. På 
SMHI:s hemsida finns årliga data över Sveriges sjöar och deras vattentillstånd. Det man kan utläsa 
är att mellan månaderna maj och september kan nivån i vissa extremsjöar (exempelvis Vänern) 
variera med över en meter om man jämför maximal höjd och minimal höjd. I mindre sjöar är det 
vanliga dock skillnader på ca 40 cm. Havsvattenståndet varierar med ungefär 20 cm under det 
normala till 30 cm över medelvattenstånd under samma tid2. Då vattenstånd varierar från sjö till 
sjö är en rekommendation att information om detta tas fram innan badbryggan ska sjösättas. 

2.1.2 Riktlinjer för badplats/brygga vid allmänna bad
Varje kommun bör ha riktlinjer för de allmänna badplatserna. Då Luleå kommun idag inte har 
några sådana nedskrivna följer nedan de som gäller för Stockholm stad3. 

•	 Handikapparkeringsplats skall finnas i omedelbar anslutning till badplatsen
•	 Mellan p-plats, omklädningshytt och strandkant skall det finnas en jämn, hårdgjord yta
	 med en maximal lutning på 1:50
•	 Ramp ut i vattnet får maximalt luta 1:20
•	 Bryggor skall vara stabila, vilket innebär att fasta bryggor är bäst
•	 Flytbryggor skall vara L-formade för att vara mindre känsliga för vågrörelser
•	 De minimimått som allmänt gäller för tillgänglighet för personer som använder rullstol,
	 skall när det gäller brygga, ökas med 0,5 meter
•	 Bryggan skall ha räcke (höjd 0,9 m och en avvisare på 0,4 m höjd). Bryggans kanter skall 

vara kontrastmarkerade
•	 En brygga skall ha en bredd på minst 1,8 m med brädor lagda tvärs gångriktningen

2 http://www.smhi.se
3 http://www.stockholm.se/files/23300-23399/file_23394.pdf

http://www.smhi.se
http://www.smhi.se
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2.2 Tillverkningsmetoder
Nedan följer information om de två aktuella tillverkningsmetoderna4.

2.2.1 Formsprutning
Formsprutning är den helt dominerande metoden för tillverkning av plastdetaljer av alla de slag. 
Vid sprutningen används höga tryck, från 200 bar upp till 1 000 bar eller högre. Detaljerna kan 
produceras i ytfinhetsgrader från grov till mycket fin, d v s så att de får optisk kvalitet (t ex linser). 
Såväl geometriskt enkla som ytterst komplicerat formade detaljer kan formsprutas. Metoden 
kan tillämpas på ett mycket stort antal termoplaster. Den kan också användas för tillverkning av 
formgods av härdplast. Formsprutning är en mycket generellt användbar metod. Prisspännvidden 
för en uppsättning formar för formsprutning kostar från ca 10 000 kr för en enkel och mindre 
detalj upp till kanske flera miljoner för stora detaljer med hög ytfinish. Metoden är därför av rena 
kostnadsskäl i första hand lämpad för storserietillverkning.

2.2.2 Rotationsgjutning
Rotationsgjutning används för att tillverka 
hålkroppar av olika storlekar. Ofta används 
tekniken dock för stora tankar och liknande. 
Vid gjutningen används en formuppsättning 
som samtidigt roterar runt två axlar, en 
”huvudaxel” och en ”lillaxel” (se figur 1.) Det 
finns också en variant av metoden, hos vilken 
den ena rotationsrörelsen ersatts av en fram– och 
återgående vippningsrörelse.
Med rotationsgjutning kan man framställa 
helgjutna detaljer i ett enda stycke, helt fria 
från materialskarvar och inre spänningar. 
Rotationsgjutning  sker vid normalt atmosfärtryck. 
Metoden lämpar sig för att tillverka produkter med 
enkla former. Formslitaget är mycket litet, varför 
metoden kan tillämpas för mycket stora serier 
men också lämpar sig bra för småserietillverkning. 
Rotationsgjutning kan i princip användas för alla 
smältbara plastmaterial och även härdplaster.

2.3 Plaster

2.3.1 Polyeten, PE
Polyeten är en vit till färglös termoplast som finns i några varianter med olika egenskaper, de 
vanligaste är LD (low density) -polyeten och HD (high density) -polyeten. HD-polyeten är styvare 
och har en hårdare yta än LD-polyeten. PE används i ett flertal olika bearbetningsprocesser som 
fiberspinning, filmblåsning, formblåsning, varmformning, extrudering, rotationsgjutning samt 
formsprutning. Svetsegenskaperna hos PE är goda. Materialets slagseghet är god över ett brett 
temperaturområde och det har god kemikaliebeständighet. PE har dålig väderbeständighet, UV-
strålningen bryter ner polymeren. 

4 Strömvall, Hans Erik, (2002) Producera i plast

Figur 1. Rotationsgjutning
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Detta kan förhindras om man behandlar plasten med färg eller dylikt5. För mer teknisk information, 
se bilaga 1.

2.3.2 Polystyren, PS
Polystyren är en klar färglös, hård och styv termoplast. Styrenplastens fördelar är att den är hård och 
styv, har låg formkrympning, låg vattenabsorption, goda isolerande egenskaper och ett relativt lågt pris. 
Den har också obegränsade infärgningsmöjligheter. Den är emellertid spröd och känslig för UV-
ljus, dåligt beständig mot kemikalier och har tämligen låg mjukningstemperatur. PS har även låg 
resistens mot oljor och lösningsmedel. För mer teknisk information se bilaga 1. 

2.4 Belysningsanordning i våtutrymme
Vid installation av belysning i våtutrymmen, delas utrymmet in i fyra olika områden. För varje 
område gäller särskilda bestämmelser6: 

Område 0  den invändiga delen av ett badkar. Kräver helt vattentät armatur i klass IP 67 och  
  max 12V. 

Område 1 utrymmet ovanför bad- eller duschkar (max 0,6 m från duschhuvud). Här krävs 
  IP 44 eller högre. 

Område 2 0,6 meter utanför bad- eller duschkar. Armatur som är placerad lägst 1,5 meter  
  över golv, får ha kapslingsklass IP 21, annars gäller IP 24. 

Område 3  2,4 meter utanför område 2. Här krävs lägst IP 21. 

2.5 Dataprogram 
Nedan beskrivs de dataprogram som använts som stöd under hela projektet vid framtagandet av 
den nya bryggan.

2.5.1 Alias Studiotools
Alias Studiotools är ett ytmodelleringsprogram som används för produktdesign. Programmet 
används för att skapa 3D-modeller och med hjälp av dessa ta fram fotorealistiska bilder på 
produkter och idéer. Programmet har ett brett användningsområde och kan också användas till 
allt från animering till prototypframställning

2.5.2 I-DEAS NX
I-DEAS är ett solidmodelleringsprogram där solidmodellen ligger som bas för alla aktiviteter i 
konstruktions- och tillverkningsprocessen. Sådana aktiviteter är exempelvis; ritningsframställning, 
hållfasthetsberäkningar (FEM), dynamiska beräkningar, NC-beredning och visualisering. 

5 http://www.plastex.se/produkter/material.html
6 http://www.homelight.se/information.htm

http://www.plastex.se/produkter/material.html
http://www.plastex.se/produkter/material.html
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3. Metod 

3.1 Informationsinsamling
Under början av projektet och även under analys och idéutvecklingsprocessen samlas nödvändig 
data in. Informationen som samlas in kan delas in i olika områden:
 •  allmän information om problemet; oftast fås denna information från den som  
  initierat problemet
 •  brukar- och användarinformation; information om vem eller vilka som berörs av  
  problemet och i vilken omfattning.
 •  marknadsinformation; information om konkurrenter, lagar, bestämmelser och  
  kundkrav
 • produktionsinformation; information om vad som krävs för att sätta produkten i  
  produktion 

För att samla in denna information kan man använda sig av olika källor såsom litteratur, intervjuer, 
experiment och databaser.

3.2 Systematisk problembehandling
För att få ett väl strukturerat arbete under de 20 veckorna har systematisk problembehandling7 
använts. Systematisk problembehandling går ut på att behandla problem som i sin tur kan delas 
upp i flera arbetssteg och arbetsmoment. I figur 2 ses en sammanfattning av de metoder som 
nyttjats under arbetets gång.

7 Hamrin Å, Nyberg M, (1993) Produktutformning

Figur 2. Översikt, systematisk problembehandling.
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3.2.1 Bestämma problem
Första steget när ett problem ska behandlas är att bestämma problemet. Det finns ett antal metoder 
som kan underlätta vid en problembestämning, vars avsikt är att göra behandlarna medvetna om 
och tvinga dem att tränga in i problemet. Nedan kommer förklaringar på metoder som varit 
aktuella.

Frågemetoden; Används för att ta fram svar på frågeställningar som tvingar fram fakta och förnuftiga 
synpunkter. Lämpliga frågor kan vara, vad är problemet? Var finns problemet?

Områdesbestämning; Frågeställningar från frågemetoden förs ihop till vissa specifika områden vilket 
sedan utgör underlag för en områdesbeskrivning. De olika områdena är;

 • Process; Verksamhet, handling, aktivitet, uppgift som skall studeras och lösas   
  (=det egentliga problemet) samt ev gränsangivelser

 • Omgivning; Plats eller miljö där processen / problemet finns och resultatet 
  (produkten eller lösningen) skall användas.

 • Människan;  Den eller de personer som direkt eller indirekt berörs av processen
  och resultatet i den aktuella omgivningen 

 • Resultat; Den slutliga lösningen på problemet och oftast en produkt.

 • Resurser; Tillgänglig tid, ekonomiska villkor, materiella tillgångar och    
  naturtillgångar.

Tillståndsbestämning; Med denna metod fastläggs vad situationen är, vad den borde vara samt 
avvikelsen. Avvikelsen kan beror på hinder eller brist och problemlösningen innebär att eliminera 
eller reducera detta. Att använda metoden innebär att problemet uttrycks indirekt genom avvikande 
av gränstillståndet och därmed undviker lösningshämmande formulering.  

Exempel:  Situation Brygga
  Är  Sjunker 50 cm  vid bad
  Bör  Sjunka 5 cm  vid bad
  Avvikelse 45 cm sjunkamplitud
  Problem Hur öka bryggans flytkraft?

3.2.2 Undersöka problem
Syftet med att undersöka problem är att kunna ställa upp en väl genomtänkt lista på kriterier som 
resultatet skall uppfylla. Detta görs genom att först dela upp och analysera problemet för att sedan 
precisera det. Att precisera problemet innebär att;

	 •		 Fastställa eventuella begränsningar för fortsatta behandlingsarbetet
 • Formulera kriterier och fastställa olika kriteriers betydelse och samband.   
  De kriterier, aktiviteter, funktioner, krav och önskemål etc som framtagits är   
  vanligtvis allt för många och av olika betydelser. Ett urval måste göras.
 • Sammanställa kriterier. Funktionslistan är den slutgiltiga uppställningen över   
  utvalda, grupperade och formulerade kriterier med viktangivelse.
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Metoder för att undersöka problem syftar på att ge insikt om problemsammansättning och 
problemsammanhang. De metoder som använts i projektet är

Funktionsuppdelning; en produkt utför, eller deltar i en rad olika aktiviteter. Funktion är en aktivitet 
hos en produkt. Man kan dela upp funktionerna i :
 • Huvudfunktion; den funktion som produkten i första hand är avsedd för. Detta  
  innebär att det endast finns en huvudfunktion.
 • Delfunktion; Funktioner som samverkar och bildar en överordnad funktion, ett  
  antal delfunktioner bildar oftast huvudfunktionen.
 • Stödfunktion; funktioner som stödjer / underlättar  produktens användning,   
  attraktivitet eller tillverkning utan att vara nödvändig för huvudfunktionen. De  
  höjer produktens bruksvärde.

Föremålsuppdelning; att dela upp produkten i flera beståndsdelar kan man göra om huvuddragen i 
en kommande lösning kan förutses. 

Kriteriegradering;  kriterierna placeras in t ex. efter en diskussion, i en nödvändighets/ 
önskvärdhetsskala. Denna kan ha följande utseende;
 5 = helt nödvändig
 4 = mycket stor önskvärdhet
 3 = stor önskvärdhet
	 2	=	liten önskvärdhet
 1 = obetydlig önskvärdhet

Kriterieviktning här räknas en viktfaktor fram för kriterierna sedan de jämförts parvis. 

3.2.3 Lösa problem
De metoder för att lösa problemet som har använts är 

Brainstorming;  bör användas i grupper på 5-15 personer eller individuellt. Utan att bedöma resultatet 
ska gruppen försöka få fram så många idéer som möjligt. En grundregel inom brainstorming är 
att kritik är absolut förbjuden, granskningen av förslagen kan ske i ett senare tillfälle. Kvantitet 
framför kvalitet önskas eftersom associationer med framtagna resultat åstadkommer fler idéer. 
Ovanliga idéer är välkomna, liksom att kombinera och komplettera idéer. 

Analogitänkande;  denna problemlösningsmetod liknar brainstorming. Här använder man dock 
analogier för att finna nya lösningar. Ett exempel på en vanlig analogi är fantasianalogin, där det 
gäller att frigöra sig från alla restriktioner såsom naturlagar och ekonomi. En annan analogi är 
att eftersöka lösningar inom andra områden och tillämpa den på det aktuella problemet. Sådana 
områden kan vara djurvärlden, människokroppen eller inom ett område som ligger nära det som 
projektet gäller.

Ytterlighetstänkande; som namnet antyder går metoden ut på att söka lösningar med hjälp av 
ytterlighetsformuleringar, det vill säga att förslå den billigaste/dyraste lösningen, enklaste/mest 
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komplicerade lösningen och så vidare.

Katalogmetoden;  lösningar sökes genom att undersöka hur andra har löst problemet. Detta är en 
av de allra enklaste metoderna för kreativt tänkande och passar för både grupp- och individuellt 
lösningsarbete. De huvudsakliga informationskällorna man använder är, produktkataloger, 
broschyrer, fackböcker, facktidskrifter, patenskrifter samt företagsintern information.

Slumpordlista;  denna metod går ut på att göra en lista av slumpmässigt utvalda ord från en bok 
eller tidsskrift. Därefter går man igenom listan och antecknar de associationer man får för varje 
ord. 

3.2.4 Bedöma och välja problemlösningar
Den metod för att bedöma och välja problemlösningar som använts i projektet är kriterieviktmetoden. 
Metoden går ut på att använda olika kriterier för att bedöma lösningen. Med kriterieviktmetoden 
tar man även hänsyn till hur viktiga de utvalda kriterierna är i förhållande till varandra. Metoden 
genomförs enligt följande:

 • Gör ett urval av funktioner som skall värderas mot idelösningar

 • Vikta  kriterierna mot varandra och notera viktkoefficienterna. Summan av   
  viktkoefficienterna skall bli 1.

 • Bedömningspoäng:  0= lösningen uppfyller inte funktionen, 
     1= lösningen uppfyller funktionen dåligt
     2=lösningen uppfyller funktionen tämligen väl   
     3= lösningen uppfyller funktionen bra. 

 • Multiplicera bedömningspoängerna med viktkoefficienerna och notera poängen.  
  Summera samtliga poäng under total. 
    
Vid metoden används en tabell som förslagsvis kan se ut som tabellen i figur 3.

Figur 3. Tabell som används vid kriterieviktmetoden.
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4. Genomförande

4.1 Informationsinsamling
Informationsinsamlingen  sker kontinuerligt och inom olika områden beroende på vilken fas 
projektet befinner sig i. Intervjuer med dels företaget, dels med andra personer med behövlig 
kompetens kontaktas. Internet och litteratur används som informationskälla. 

4.1.1 Bryggmodeller
Det finns ett flertal sätt att konstruera en brygga på. Några av de vanligaste bryggorna som finns 
är betonggjutna bryggor, pålade bryggor och flytbryggor.  Betonggjutna bryggor är flytbryggor 
som har en oerhörd stabilitet och bärkraft. Det är inte ovanligt med en bärkraft av storleken 500 
kg/m2 . Dessa bryggor är dimensionerade för att användas i kajer och lasthamnar till förtöjning 
av större fartyg eller dylikt. Pålade bryggor har ungefär samma användningsområden som de 
betonggjutna. Flytbryggor används främst för badplatser och är oftast av mindre format. 

En flytbrygga är i regel uppbyggd av en ram som håller fast flytelement (pontoner), samt ett däck. 
Förankringen kan ske med hjälp av stolpar eller kättingar. Bärkraften på bryggorna är beroende av 
hur stor volym pontonerna har och påverkas även av materialvalet. Pontonerna kan vara tillverkade 
av plast, betong, stål eller aluminium. Placeringen av dessa har stor inverkan på stabiliteten.

Figur 4. Brygga på pålar och betongbrygga.
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4.1.2 Konkurrentanalys
För att få inspiration samt känna till konkurrenssituationen för en ny badbrygga görs en 
konkurrentanalys över marknadens flytbryggor. Då de andra bryggorna inte har samma 
användningsområden ses de inte heller som konkurrenter och tas inte med i analysen.

I Sverige; Blowtech tillverkar moduluppbyggda 
flytbryggor med aluminiumramar. Easyfloat 
som bryggan heter, konkurrerar med en lätt och 
lätthanterlig brygga med stor bärkraft. Bryggan 
kostar mer än en vanlig träbrygga och ger ett mer 
exklusivt intryck. Flytkraft är ett annat företag som 
tillverkar flytbryggor. Deras brygga är typisk svensk, 
enkel i trä med flytpontoner av plast. Det finns många 
likvärdiga företag som tillverkar dessa träbryggor där 
Rollytech AB är en av de.

Det finns även företag på marknaden som riktat sig 
mot att främst sälja fristående delar till bryggor för 
hemmabygge. 

Världen; Jetfloat och Ez-dock tillverkar flytbryggor 
uppbyggda som ”pusselbitar”, både för privat, 
kommersiellt och militärt bruk med bra bärkraft. 
Ett annat märke är Superior Jetties som har stilrena, 
raka linjer i sina bryggor. Använder sig av en matta 
mot halkrisken på däcket. De har utvecklat ett 
dockningssystem för vattenskotrar samt båtlyftar. 
Detta har även Ez-dock gjort.

Sammanfattningsvis kan sägas att i Sverige säljs 
främst den klassiska träbryggan av liknande företag 
som Flytkraft och Rollytech AB men utvecklingen 
går mot nya material och konstruktioner. I världen är 
det en annan kultur  där vattensport är mer utbredd 
än i Sverige. Detta märks då allt är snyggare och 
mer påkostat, med fler tillbehör att tillgå. Bilder på 
nämnda bryggor ses i figur 5.

Figur 5. Bilder på Easyfloat, Flytkraft, Ez-dock och 
Superior Jetties  .



11

4.1.3 Definition av kundgrupp
Förutom de tekniska krav som produkten ska uppfylla måste den även anpassas till målmarknaden. 
Då nuvarande kundkrets är näst intill obefintlig är det svårt att få en kundanalys ut av detta 
som skulle vara till förnöjsamhet. Därför fokuseras istället på att i samarbete med företaget och 
deras önskemål få fram vilka de potentiella framtida användarna är. Önskemålen de kan tänkas 
ha, tas sedan med i specifikationen. Förutom expertisen från företaget gav diskussioner med 
badbryggeägare samt samtal med badansvarig för Luleå kommun aspekter på problem som annars 
förbisetts. Nedan följer de tre kundgrupperna som har diskuterats fram.

    
Grupp 1: Klassiska stugägaren
Par 35-60 år, åker till sommarstugan under semestern för att koppla 
av. Tar sig gärna en tur på sjön med den lilla roddbåten. Mannen är 
händig, har hittills snickrat sina bryggor själv men frun anser de vara 
otillräckliga. För hemfridens skulle söker de nu en prisvärd, lätthanterlig 
brygga som helst inte kräver underhåll.

Grupp 2: Barnfamiljen 
Bor vid vattnet. Ser bryggan som en förlängd altan där hela familjen kan 
solbada, leka och umgås. Bryggan ska därför vara prisvärd, säker samt 
estetisk tilltalande.

Grupp 3: Allmänna badplatsen
Kommuner, föreningar och andra badanläggningar söker en lätthanterlig, 
tålig brygga som klarar slitage och sabotage. Bryggan ska gå att anpassa 
till de restriktioner som gäller för allmänna badplatser.

Figur 6. Kundgrupper
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4.1.4 Designinfluenser
Då bryggors design är näst intill obefintlig, samt målet är att komma bort från den traditionella 
bryggan har input hämtats från närliggande områden, där fokus på design är större. Främst har 
fokus lagts mot marina produkter såsom olika båtmodeller och deras  tillbehör. Både form och 
hur materialen krom/trä/plast kan synkroniseras har studerats. Även trädgård-, badrum- och 
bastuinredning har fungerat som inspiration, framförallt för att hitta nya lösningar på däck och 
utformning av tillbehör såsom räcken och bänkar.

Målet är att ta fram en produkt som passar in i Y-bommens övriga sortiment, därför studerars 
även övriga produkter, såsom pontoner och bojar.

Många av produkterna är tillverkade i rotationsgjuten plast som sedan infärgas i Y-bommens 
kulörer, orange och blått. Den viktigaste produkten, som även namngivit varumärket är just 
y-bommen. En y-bom används för att skilja båtarna då de ligger förtöjda. Dessa sätts fast på 
bryggan och kan även i vissa fall användas för att gå på. De finns i många modeller och storlekar, 
för småbåtshamnar till stora kajar. Y-bommarna är tillverkade av metallram kan kläs in med ribbat 
trä. 

Figur 7. Områden som inspirerat.

Figur 8. Y-bommens sortiment av plastprodukter.
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4.1.5 Produktionsinformation
Den nya badbryggans delar ska vara tillverkningsbara. Information om olika tillverkningsmetoder, 
material och leverantörer samlas. Mer om detta finns att läsa i avsnitt 2.2 samt senare i kapitel 
6.1.

4.2 Problembestämning

4.2.1 Områdesbestämning
Problembestämningen görs genom att sätta upp avgränsningar och reda ut vilka områden som   
förbättringar och förändringar ska fokuseras på. Problemformuleringen för projektet görs genom 
den områdesbeskrivning som följer. 

Process	 Den uppgift som ska studeras och lösas, det egentliga problemet, samt eventuella 
gränsangivelser.

 
	 •	 Rollytech vill ha ny design på en badbrygga som kan ersätta deras nuvarande,  
  och på  det sättet vinna marknadsandelar 
 • Badbryggan ska vara en innovativ flytbrygga med ett uttryck som tyder på   
  kvalité och går i linje med Y-bommens andra produkter. Önskan är ett   
  lägre slutpris a´ ca 11000 kr /paketlösning.
 • Badbryggan ska vara funktionell, enkel att tillverka, montera samt installera.

Omgivning	 Den plats eller miljö där problemet finns och resultatet ska användas. 

 • Badbryggan kommer ligga utomhus vid stränder till sjöar och vikar.
 • Miljön är krävande, bryggan kommer att utsättas för väder, vind och varierande  
  temperaturer. Den kommer även att utsättas för slitningar från omgivande   
  vatten, samt eventuella stötar från småbåtar. 

Människa	 Den eller de personer som direkt eller indirekt berörs av problemet och resultatet 
i aktuell omgivning.

 • Tillverkare  
   - Underleverantör till Rollytech AB
   - Tillverkande personal på företaget
   - Leverantör till användare
 • Användare
   - Köparen som installerar/underhåller bryggan
   - Solande & badande
   - Båtanvändare

Resultatet	 Den slutliga lösningen på problemet och oftast en produkt.

 • Resultatet ska bli en konceptlösning på en badbrygga. I konceptet ingår   
  basbrygga, samt eventuella extra tillbehör. 
 • Resultatet presenteras i form av muntlig presentation, skriftlig rapport samt   
  CAD-modeller och visualiserade bilder av produkten. 

Resurser	 Tillgänglig tid, ekonomiska villkor, materiella tillgångar och naturtillgångar.

 • Projekttiden är 20 veckor och påbörjas vecka 5, 2006.
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4.2.2 Tillståndsbestämning
Dagens badbrygga från Y-bommen, består av fem stycken flytpontoner, varmgalvaniserad stålram 
samt ett hyvlat och spårat gångdäck i trä. Flytblocken är på 210 liter vardera och bryggan mäter 
2*4 meter i sin helhet. Fyra stycken förankringsöglor, alternativt kassettöglor finns för förankring. 
Bryggan väger 320 kg och bärkraften är 900 kg netto, alltså ungefär 110 kg/m3. Badbryggan kan 
byggas på i både längd och sidled. Räcke kan sättas upp som tillval, samt en badstege. Den kan 
även användas som båtbrygga och kombineras med en flytlandgång. För en bild på bryggan se 
figur 9.

Jämfört med konkurrerande bryggor 
i Sverige så är Y-bommens badbrygga 
jämbördig både beträffande konstruktion 
och material. Då dagens badbryggor är så 
enkla och okomplicerade både i utseende 
och konstruktion väljer de flesta att istället 
bygga sina egna. I slutändan är det därför 
hemmafixaren själv som är den största 
konkurrenten. År 2005 sålde Rollytech AB 
endast elva stycken badbryggor, vilket är så 
lite att de antingen bör lägga ner eller satsa 
på att utveckla. Företaget har en önskan om 
att finna en produkt som får kunden att välja 
just deras brygga istället för konkurrentens. 
Förhoppningen är att genom förbättrad 
design samt utökade funktioner kunna ta 
fram en brygga som även ”hemmafixarna” 
ska finna prisvärd. 

4.3 Problemundersökning

4.3.1 Önskemål på bryggan
Innan en kravspecifikation kan upprättas måste projektets problem preciseras. Utifrån tidigare 
diskussioner kring både brukare och företagets önskemål kan grundproblemen urskiljas. Nedan 
följer några av dessa;

Mer prisvärd;   Kunden ska känna att  det hon får är värt priset hon betalar. 

Lättare;   En lätt brygga är enklare att hantera vid exempelvis sjösättning och   
   upptagning. Låg vikt medför även lättare och billigare frakt.

Stabilare;   Mer projicerad area på flytblocken runt periferin på bryggan bör   
   eftersträvas, då detta inverka positivt direkt på stabiliteten och även den  
   ”rate” flytkraften ger i ”mm sjunk/kg”.

Snyggare;   Förhoppningen är att kunna ta fram en utmärkande design

Figur 9. Flytbadbryggan.



15

Användarvänlig;   Lätt installation men även att den är säker att använda är viktiga aspekter  
   för att ta fram en användarvänlig brygga. 

Stöld och förstörelse;  Största problemet på många badplatser är inte att bryggan går sönder  
   pga naturligt slitage. Skadegörelsen är problemet. Stöld av bryggor är ett  
   annat problem då det inte är svårt att exempelvis bogsera bort en brygga  
   med båt.

4.3.2 Funktionslista
Produkten ska utföra olika funktioner som har olika betydelse. Dessa delas upp i huvud-, stöd- 
samt delfunktioner. För att underlätta bestämmande av funktionernas viktighetsgrad gjordes först 
en kriteriegradering (se bilaga 2). Allt detta sammanställs i en funktionslista, se nedan.

Huvudfunktion 	 	 Gränser
Medge flytkraft    stationär samt vid förflyttning i sjö 

Delfunktioner
Medge stabilitet
Medge förankring
Motstå väta
Medge förflyttning           Från stationär position
Bära last    >80 kg/m2

Medge tempförändring   -50˚C - +50˚C  
Medge vattennivåförändring  

Stödfunktioner	
Tåla väder och vind   Naturlig förslitning
Tåla solljus     UV-strålning
Minimera skaderisk   halkrisk, klämrisk, drunkning
Uttrycka säkerhet
Medge flexibilitet   moduluppbyggnad
Skapa konkurrensfördelar
Skapa efterfrågan
Motstå stötar
Minimera totalvikt   max 300kg per modul
Medge förtöjning   av båtar
Underlätta hantering
Minimera underhåll och reparationer
Inneha funktionalitet
Underlätta tillverkning
Begränsa tillverkningskostnader
Uttrycka kvalité
Skapa helhet    med tillbehör
Underlätta rengöring
Minska miljöpåverkan   miljövänlig material och ytbehandlingsmedel
Underlätta identifiering  med Y-bommens sortiment
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4.3.3 Föremålsuppdelning
Då badbryggan består av en rad beståndsdelar som alla har sina egna funktionsområden och krav 
på utformning, tillverkning etc delas dessa in i ett detaljträd, se figur 10. Detta för att förenkla 
framtida idéarbete.

4.3.4 Kriterieviktning
Funktionerna som utgjorde stödfunktioner viktades mot varandra i en matris (se bilaga 3). Detta 
för att senare användas som stöd vid konceptvalet där kriterieviktmetoden användes.

4.4 Problemlösning       

4.4.1 Idégenerering
I första stadiet jobbar gruppen med att alstra så många idéer som möjligt. Graden av galenskap 
är hög, vilket är bra för att få ett gott utgångsläge för framtida mer verklighetsanknutna förslag. 
Ytterlighetstänkande är en metod som hjälper till att släppa på hämningarna och ger många olika 
förslag där vissa sedan sparas för att arbetas vidare på. Katalogmetoden är en annan metod där 
båttidskrifter legat till grund för slumpmässigt valda or d som sedan använts för idégenerering.
Analogitänkande har nyttjats frekvent som inspiration vid framtagandet av nya idéer. 
Designlösningar från andra områden såsom bastuinredningar, sängstommar, terrasser och båtar 
har gett gruppen nya infallsvinklar och genererat i idéer som annars aldrig skulle dykt upp. 

Figur 11. Idéer framtagna genom katalog- och analogimetoden.

Figur 10. Badbryggans delar.
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För att ta in idéer utifrån ordnades ett brainstormingmöte där studenter från Luleå tekniska 
universitet bjöds in. Studenterna fick bland annat komma med förslag på hur deras drömbrygga 
skulle se ut men även mer konkreta idéer om nya material till däcket och vilka funktioner som 
skulle ge bryggan mervärde. Detta var ytterligare inspiration för gruppen som tog med sig dessa 
nya infallsvinklar i det fortsatta arbetet. Det som var genomgående oavsett tema var att diverse 
applikationer på bryggan var önskvärt och något som skulle höja brukarvärdet. De idéer som ansågs 
relevanta av gruppen var bland annat fasta sittplatser, belysning och möjlighet till förvaring.

4.4.2 Idéutveckling
De extrema idéerna från den inledande idéfasen används sedan till att ta fram olika helhetslösningar 
på bryggor där målet var att möta de krav som tidigare fastställt under problembestämningen. 
Helhetslösningar men också de första detaljlösningarna tas fram. 

Moduluppbyggnad ;  Stor del av idégenereringen handlar om att finna nya lösningar för 
förankring och se hur de nya bryggidéerna kan anpassas till modulbyggnad. Modulbyggnad 
innebär att flertalet bryggor måste gå att fästa med varandra. Detta kan lösas på olika sätt genom 
fästen mellan bryggorna där kopplingen kan vara ledad eller stum.

Förankring;  Förankringen kommer ske med rör och olika idéer på hur man kan göra dessa mer 
diskreta diskuteras. Så även hur man kan flytta de från bryggans ytterkant till in i bryggan.

Säkerhet;  Bryggan ska uttrycka och medge säkerhet. De farligaste olyckor som kan ske vid 
en brygga är att någon dyker under den och inte kommer upp. Bryggan ska inte uppmuntra lek 
under den, och om detta ändå sker ska undersidan inte vara utformad så man fastnar. Därför är 
släta ytor att föredra, pontoner som bildar ”gångar” bör frångås. En annan säkerhetsaspekt är 
kläm- och halkrisken. Därför diskuteras alternativa lösningar på däck och ram såsom galler eller 
antihalk -matta. 

Figur 12. Brainstorming med studenter.

Figur 13. Moduluppbyggnads-, förankrings- och säkerhetslösningar.
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Mervärde;  Förutom basbryggan har det under detta skede lagts ner arbete på saker som kan 
ge bryggan ett mervärde och som får den att sticka ut från andra bryggor på marknaden. Exempel 
på sådana saker och tillbehör är: Sittplatser, belysning, räcken, kylförvaring osv. Skisser på idéer 
som kan leda till mervärde ses i figur 14.

Uttryck;   Företaget vill ha bort den kantiga formen, göra bryggan mjukare. 
Badbryggan bör även gå i linje med Y-bommens andra produkter i färg, form och material. Målet 
är att gå bort från den traditionella ponton-ram-däck principen där pontonerna oftast är synliga, 
som på Y-bommens nuvarande brygga. För att dölja pontonerna diskuteras en ram som går hela 
vägen ner i vattnet. Denna ram testas i både aluminium, trä, och plast. Även andra bryggor med 
plastlister eller integrerade sittplatser skissas fram.  För att ge bryggan ett mjukare uttryck är 
förslagen dels att göra en rund brygga, med följden att möjligheten till modulbyggnad försvåras. 
Istället kan bryggans sidor ges en rundare profil, vilket flera idéer tas fram för. Även förändring av 
däckets form diskuteras. Skisser på detta, se figur 15.

Figur 14. Bänk, räcke och belysning. Tillbehör som ger bryggan mervärde.

Figur 15. Rundad profil och däck.
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5. Konceptval
För att kunna gå vidare i arbetet med detaljlösningar och utvecklandet av övriga tillbehör, måste 
ett val göras om vilken brygga som ska utvecklas. En konceptvalsmatris hjälper gruppen i valet 
av koncept. 

5.1 Utfall av konceptvalsmatris
De lösningar på basbryggor som gruppen arbetat 
fram kan delas in i tre huvudkoncept. Alla dessa 
uppfyller kraven från delfunktionerna, vilket har 
varit en utgångspunkt. Därför är det uppfyllandet 
av stödfunktionerna som avgör vilken brygga 
som ger mest mervärde och samtidigt är mest 
kostnadseffektiv och därför bäst lämpad. För att 
kunna avgöra vilket av koncepten som gör detta 
används värden från  tidigare utförd kriterieviktning 
som underlag för en konceptvalsmatris. I denna 
matris ställs de olika idéerna mot varandra och 
bedöms. 

Första förslaget (se figur 16:1) är en brygga helt 
i trä, där utseendet kan varieras med olika sidor 
och däck. Träbryggan är en väldigt konservativ 
lösning som är lätt för brukaren att ta till sig, 
eftersom många bryggor är byggda på detta sätt. 
Den skiljer sig ändå från nu existerande bryggor 
då pontonerna är integrerade med däcket och helt 
eller delvis dolda. 

Andra förslaget (se figur 16:2) är en brygga helt 
i skumfylld plast (brygga och ponton i ett), med 
trädäck. Däcket är lätt att variera då det läggs fritt 
på bryggan. Denna lösning får en låg egenvikt och 
passar bra med Y-bommens andra plastprodukter 
som tillexempel pontonerna.

Tredje förslaget (se figur 16:3) är en brygga i metall 
och trä där utseende främst varieras med olika 
strängpressade aluminiumprofiler med möjlighet 
till inslag av trä. Dessa profiler ger stor möjlighet 
till variation vad gäller kanternas form. De blir 
även mycket slagtåliga. Då aluminium är ett lätt 
material kommer bryggans egenvikt bli relativt låg.  
Pontonerna monteras under bryggan och är helt 
eller delvis dolda.

Konceptvalsmatrisen visar på att koncept 2, en 
brygga av plast är det bästa förslaget (se bilaga 4). 

Figur 16. De tre konceptförslagen.
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5.2 Företagets val
Innan det slutgiltigt bestäms vilket alternativ som ska vidareutvecklas ordnas ett möte med 
Rollytechs konstruktör/designer Niklas Jernelöf  samt vd:n Roland Öhrvall. På mötet presenteras 
en rad bryggkoncept som gruppen anser som hållbara idéer och antingen bygger på en brygga 
med trä, plast eller metallram. Delar av de som visades ses i figur 17. Olika utformningar av ram, 
däck och räcken visas för företaget. Utöver detta presenteras även en rad detaljlösningar och 
tillbehör som kan appliceras på bryggan.

Under mötet bestäms exakt vilken brygga som skall utvecklas vidare. Bland våra skisser fann Roland 
och Niklas en brygga som direkt blev en vinnare. Denna skiljer sig från deras nuvarande och från 
resten av marknadens bryggor. De såg också stor ekonomisk vinning i att utveckla och tillverka 
just denna brygga. Detta då denna gick att tillverka med deras nuvarande produktionsmetod som 
används för deras flesta marina flytprodukter. Konceptet som ska utvecklas är alternativ två, alltså 
en badbrygga som ska rotationsgjutas i plast och sedan skumfyllas för att få flytkraft. Detta är 
också det koncept vår egen utvärdering visade på skulle vara mest lämpligt. 

En landgång samt idéerna 
med belysning, bänk och 
räcke anses kunna ge ett 
mervärde till bryggan. 
Dessa kommer därför att 
vidareutvecklas och tas 
med i slutkonceptet. I och 
med företagets konkreta 
önskningar om vad som 
skulle utvecklas, och 
på vilket sätt, snävades 
projektet åt rejält inför 
detaljutvecklingen. 

Figur 17. Förslag på bryggor framtagna utifrån de tre konceptförslagen.
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6. Vidareutveckling av bryggkoncept
Då det är bestämt att konceptet med plastbrygga ska vidareutvecklas tas detaljutvecklingen vid. I 
denna ingår vidareutvecklandet av den valda basbryggan beträffande uttryck, funktion, material 
och tillverkning. I första stadiet skissas idéer för att sedan förfinas till millimeteranpassning på 
rutpapper. Vissa delar har flera likvärdiga lösningar. Att göra funktions- och påsiktsmodeller 
är opraktiskt då modellen är för stor för att göras  i fullskala. Vid svåra beslut modelleras de 
olika lösningarna därför upp i Alias Studiotools som fungerar som stöd när form och funktion 
utvärderas.

6.1 Material och tillverkning
Plastbryggelösningen innebär tre stora fördelar 
nämligen stor flytkraft, låg egenvikt och billig, 
enkel tillverkning. Vanligaste metoden att 
ta fram plastkroppar av detta slag är genom 
formsprutning, se teoriavsnitt 2.2. Då det är 
dyrt att ta fram formen för själva gjutningen är 
rotationsgjutning att föredra eftersom denna 
metod är mer ekonomisk med tanke på det 
relativt låga antalet enheter som ska tillverkas. 
Plasten som ska rotationsgjutas är polyeten (se 
teoriavsnitt 2.3) som sedan fylls med cellplast, 
EPS. Polyeten ger bra skydd åt cellplasten 
mot spill av bensin, oljor och syror. Därför 
bör borrning i plasten undvikas och den bör 
behandlas med UV-beständiga färger. 

6.2 Formgivning
En direkt begränsning som uppkommer med vald tillverkningsmetod är att inga dubbelkrökta ytor 
är önskvärda. En annan begränsning är sammansättningen av två eller flera bryggor med varandra 
som kräver att bryggans sidor har minst två kontaktpunkter för att det ska bli stabilt. Med detta 
som utgångspunkt görs nya formgivningsförslag på hur bryggkroppens sidor ska se ut, se figur 19. 
Kroppen får en rundad profil med en delningslinje som bryter av och ger bryggan karaktär (se figur 
1�;3.) Vid utvärdering av formförslaget konsulteras dels företagets Niklas Jernelöf  och även Lennart 
Wallström, materialteknik 
vid LTU. Det visar sig att 
rotationsgjutningen begränsar 
formen i ännu större mån, 
och delningslinjen måste 
tas bort. Den nya slutliga 
utformningen blir således slät 
med rundade kanter (se figur 
1�;�).

Figur 18. Skiss av bryggkroppen.

Figur 19. Förslag på runda profiler..
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6.2.1 Färgsättning
Färgvalet baseras på att passa in till Y-bommens andra produkter. Y-bommens färger är främst 
orange och blå. Då orange färg signalerar fara eller varning ses denna färg direkt olämplig att sätta 
på bryggkroppen. Den mörkblå färgen smälter in i vattnet, speciellt under skymning då vattnet är 
extra mörkt. Detta kan leda till att bryggan inte syns och blir påkörd av en motorbåt som kommer 
farande. Därför fanns behovet att hitta en annan färg för bryggkroppen. Bryggan blir således 
vit med mörkblå alternativt orangea detaljer. Detta är färger som passar i en marin miljö och till 
trädäcket.

6.2.2 Däck
På bryggans ovansida placeras en nedsänkning där däcket ska ligga. Däckytan på basbryggan byggs 
upp av två enheter. Då detta är standardutförandet ska denna kombination av två enheter upplevas 
som en helhet. Därför ska däcket mellan dessa vara genomgående utan tydliga skarvar som bryter 
av. Plankorna ska läggas på tvären och inte på längden, så inga brädskarvar syns. Detta är också en 
fördel ur handikappssynpunkt. För att även skapa helhet mellan två bryggor, kan en täckande list 
placeras i skarvarna. För att undvika att trädäcket och lamporna ligger i regnvatten och dylikt så 
bör vattnet rinna av omedelbart. Detta sker med två stycken rännor i flytenheten, rännorna leder 
till ett genomgående hål där vattnet kan rinna ner. Trädäcket placeras sedan ovanför rännorna.  

Däcket är tillräckligt tungt för att inte behöva skruvas fast utan hålls kvar av sin egenvikt (se bilaga 
5). För att däcket inte ska vara rörligt i sidled och riskera att åka upp på bryggkanten fästs block på 
undersidan av däcket som hakar i urgröpningarna som används vid monteringen (se stycke 6.4.1.) 
Fördelen med ett fritt däck är att det är lätt att avlägsna om man exempelvis behöver komma åt 
monteringshålen. En annan fördel är att man lätt kan byta ut däcket om så önskas. Det trä som 
används idag är tryckimpregnerad räfflad furu och rekommenderas att även användas till den nya 
bryggan. För illustrerande bilder av ovanstående, se figur 21.

Figur 20. Vald färgskala för bryggan.

Figur 21. Däcklist, vattenränna och fasthakning. 
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6.3 Flytkraft
Eftersom hela bryggkroppen är en ponton kommer bryggan få en hög flytkraft (se bilaga 5). Av 
sin egentyngd, unloaded, kommer bryggan att ligga tre centimeter ner under vattenytan. Den 
är dimensionerad för en maximal last (maxloaded) motsvarande fem vuxna personer per enhet, 
400 kg. Då kommer bryggan sjunka till hälften. Bryggans undersida urgröps, vilket ger en positiv 
inverkan på stabiliteten eftersom flytkraften blir störst i bryggans periferi. Denna tas ut mer på 
bredden än på djupet för att inte bilda ett djupt hålrum för badande att fastna under. För att 
förenkla hanteringen av bryggan gjuts även en insänkt ram runt hela underkanten, vilket gör det 
lättare att greppa bryggan vid lyft. Hur detta ser ut, samt bryggkroppens mått ses i bilaga 6.

Figur 22. Bryggans läge i vattnet beroende på last.
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6.4 Montering
Bryggan ska vara lätt att montera samt ha ett så rent utseende som möjligt, varför dold montering 
eftersträvas. Dens egenvikt är låg vilket medför att den är lätt att bära eller bogsera bort. Genom dold 
förankring och sammansättning minskar förhoppningsvis även risken att någon stjäl bryggan.

6.4.1 Sammansättning av enheter och bryggor
Bryggan består av två stycken enheter som skall sammanfogas med varandra. Företaget anser att 
stummontering vid  sammansättning av flera bryggor är det mest lämpliga alternativet, då detta är 
stabilt. Därför tillämpas detta. Stummonteringen kan utföras på olika sätt. Tre olika alternativ tas 
fram, se figur 23. Första alternativet bygger på en klämma som förs ner genom hål i bryggan och 
spänns fast på undersidan. Med andra alternativet sätts bryggorna fast på utsidan i hål som går in 
i bryggans sidokant. Det tredje är en variant där sammansättningen sker genom hål under däcket 
som löper mellan bryggorna. 

Alternativ 1 och 2 väljs bort då de dels är svårare att dölja än alternativ 3, vilket har satts som ett 
viktigt krav. Alternativ 1 är svåråtkomligt, och alternativ 2 kan bli svårt om många bryggor ska 
sättas samman i exempelvis en konstellation på fyra i kvadrat. Därför väljs alternativ 3 att utveckla 
vidare. 

Sammansättningen av bryggan enligt koncept 3 sker med två gängade stänger som går från ena 
enheten till den andra, se figur 24. De gängade stängerna placeras i hål som löper in i de båda 
enheterna, och dras samman med bultar. Som förstärkning bör extra hålsskydd av metall eller plast 
skjutas in i dessa hål. Bultarna kommer man åt via urgröpningar som gjuts in i nedsänkningen för 
däcket. Trädäcket placeras på bryggan efter det att enheterna sammanfogats. 

Figur 24. Sammansättning enligt koncept 3.

Figur 23. Tre alternativ på sammansättning av enheter.
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Genom de 16 hål som placeras i sidorna kan hopsättningen av två eller flera bryggor varieras på 
ett flertal sätt (se bilaga 7). De sidohål som inte används kommer skyddas av  plastpluggar som 
trycks in i hålen vilket dels har ett estetiskt värde men även funktionellt då de hindrar vatten att 
ta sig in. 

6.4.2 Förankring
Bryggan kommer att förankras med stolpar. Förankringsstolparna ska sitta i genomgående hål 
på bryggan där varje enhet kommer att få sex stycken hål att välja mellan. För att öka hålens 
hållbarhet skjuts skydd av plast ner i hålen, se figur 26. Att stolphålen blir en del av bryggkroppen 
istället för som tidigare då de satt fast med beslag på utsidan ger ett renare uttryck. 

6.4.3 Förtöjning
Förutom sin huvudfunktion, som är att vara en brygga för bad ska den också medge förtöjning av 
små båtar. Detta kommer att ske i öglor som ska fästas i de sidohål som används för sammansättning 
men som är outnyttjade. Se figur 27.

Figur 27. Förslag på förtöjningsögla.
Figur 26. Stolpskydd.  .

Figur 25. Förslag på hur bryggan kan monteras. 
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6.5 Landgång
Bryggan ska ha en landgång som möjliggör tillträde till bryggan när den ligger ute i vattnet. Tanken 
är att den landgång som finns i dagens sortiment även ska gå att applicera på den nya bryggan. 
Den nuvarande landgången består av samma träslag som ingår i trädäcket och är 120 cm bred. 

Landgången måste gå att vinkla i förhållande till bryggan då infästningen på land kan sitta högre 
eller lägre än bryggans flythöjd , samt för att anpassas till vattenståndsförändringar (se avsnitt 
2.1.1). Då borrning i plasten är förbjudet kan inte gångjärn fästas med skruvar i bryggkroppen. 
Istället föreslås en lösning där sidohålen än en gång kommer till användning.  I dessa fästs gängade 
stavar med ring i slutet,.(se figur 28) Ringar fästes även på landgångens underkant. 

6.5.1 Förändring av landgångsfäste
Övergången mellan brygga och landgång bör vara så plan som möjligt så risken att fastna eller 
snubbla är liten. Av samma anledning bör glappet mellan landgång och brygga vara så litet som 
möjligt. Problemet som uppstår med det första förslaget är att rotationscentrum hamnar så lågt 
ner att en tångeffekt mellan landgång och brygga uppstår, vilket medför en väldigt farlig klämrisk.  
Istället för ovanstående förslag utvecklas därför klämfästen som går över kanten och under däck 
vilket gör att gångjärnet kan fästas högre upp vilket också flyttar upp rotationscentrum. Hålen 
i sidan används fortfarande för fastsättning. Detta medför viss förändring av landgången då 
sista brädan måste förlängas för att nå ut mellan de två sidohålen. För att minska skaderisken 
ytterligare kan den yttersta brädan avfasas, samt förslagsvis en gummilist placeras i det lilla glapp 
som fortfarande uppstår. 

Figur 2�. Slutliga lösningen på landgångsfäste. 

Figur 28.  Första landgångsfästet.
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7. Vidareutveckling av tillbehör
Alla tillbehör bör för ett enhetligt uttryck få en gemensam design, som inte sticker ut för mycket 
från bryggans. Detta innefattar dels formspråket men också valet av material. Inspiration inhämtas 
från anknytande områden. Dels inredningen på båtar och badrum, men även räcken till balkonger 
och trappor fungerar som idégivare. Än en gång är Alias Studiotools ett hjälpmedel vid utvärdering 
av olika förslag. Det bör påpekas att idéerna som presenteras endast är konceptuella och vidare 
utveckling av dessa måste ske innan eventuell tillverkning. 

7.1 Räcke
Ett räcke på bryggan ger säkerhet och är något som inger en känsla av trygghet vilket medför att 
större däckyta kan användas. Då räcket står upp från bryggan bidrar det starkt till hela bryggans 
uttryck. Det som styrt formen till stor del är de rekommenderade måtten (se avsnitt 2.1.2) som 
är en höjd av 0,9 meter samt en avvisare på 0,4 meter höjd. Räckena ska kunna anpassas till dessa 
mått. Nedan ses några av de förslag som skissades fram

Figur 30. Skisser på olika räcken.
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7.1.1 Fastsättning av räcke
Räckena ska fästas på bryggan. Då skruvar i bryggan är olämpligt kan de inte fästas på traditionellt 
sätt med beslag på kanten. Ett alternativ är att fästa de på utsidan i boxar som sitter i de överflödiga 
sidohål som är avsedda för sammansättning av bryggor. (se avsnitt 6.4.1) Sidohålen används 
redan till flera funktioner och montering blir komplicerad. Därför är det mer lämpligt att montera 
räckena i det andra alternativet som är förankringshålen. En begränsning vid utformningen blir 
då tillgången till hål. Om räcket ska löpa i ett hörn gäller principen att en stolpe håller upp två 
räcken. Fördelarna med denna monteringsvariant är att bryggan får ett mer sammanhållet uttryck. 
Inga skruvar bör heller behövas för fastsättning i bryggan då den hålls på plats av sin egenvikt och 
stödet kring stolpen. Hur fastsättningen går till ses i figur 31. 

7.1.2 Formgivningsförslag
Designförslag på två räcken ges, där alternativ ett är enkelt och funktionellt, allt är av samma 
material. Alternativ två är mer exklusivt och tillverkningsmässigt mer krävande. Räcket är uppbyggt 
av två material; metallstänger och träreling. Båda förslagen sätts fast på det sätt som beskrivits 
ovan, för mer exakta mått se bilaga 8.  

Figur 31. Fastsättningen sker med hjälp av förankringshålen.

Figur 32. De två slutliga räckena.
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7.2 Badstege
Badstegen ska vara stabil och förenkla upp- och nedstigningen vid bad. Det innebär att den måste 
ha rätt längd ner i vattnet, ha något att ta stöd och hålla fast sig vid, samt ha halksäkra fotsteg. 
För ökad användarvänlighet bör också stegen ha en lutning ut från bryggan. Då dagens sortiment 
erbjuder en badstege som uppfyller användarkraven på en acceptabelt nivå, har förslag arbetats fram 
där fokus främst lagts på förändrad formgivning med viss nödvändig konstruktionsförändring.  
Bild på dagens stege samt förslag på nya syns nedan i figur 33.

7.2.1 Fastsättning av badstegen
Fastsättningen måste anpassas så den kan fästas på bryggan 
utan att kräva skruvning i bryggkroppen. Badstegen måste 
därför fästas mot trädäcket. Däcket ligger löst och då ett 
stort vridmoment uppstår vid upp- och nergång måste detta 
motverkas genom en konstruktion som ger stöd från fler 
håll. Detta kan lösas på olika sätt. Ett sätt är att sätta fast ett 
extra stöd på badstegen som skjuts upp och skruvas fast när 
badstegen är på plats. Denna ska sen lätt kunna tas lös om 
man exempelvis vill vinkla upp stegen. Ett annat sätt är att 
använda sig av ett förankringshål och låta badstegen få stöd 
av denna samtidigt som den får stöd av ovan- och undersidan 
av bryggan. Bild på de två fastsättningsalternativen ses i 
figur 34.

Figur 33. Dagens stege och skissförslag på nya.

Figur 34. Fastsättning på bryggan.
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7.2.2 Formgivningsförslag
Förslag på två stegar ges, där alternativ ett är väldigt nära ursprungsstegen. Lutningen har 
behållits samt möjligheten att vinkla upp, samt förlänga badstegen. Bågarna har förändrats då 
de förminskats både i höjd och bredd. Hela stången med fotfästen som är av trä har placerats 
närmare bryggan. Dessa två förändringar har medfört att badstegen får ett mer nätt uttryck. De 
konstruktionsförändringar som gjorts är en konsol som ger stöd under bryggan, samt en extra 
fästplatta som ligger mot däcket. Förslag två är en avskalad variant där möjligheten att vinkla upp 
badstegen tagits bort. Tanken är att om man vill ta bort stegen är den så lätt att skruva loss att 
detta inte är nödvändigt. Även denna har ett stöd under bryggan, som dock är stumt. Hela stegen 
är uppbyggd av metallrör. För mer exakta mått, se bilaga 9. 

Figur 35. De två slutliga badstegarna.
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7.3 Belysning 
Belysning på bryggan är ett stämningsfullt tillbehör som ger ökad mysfaktor men också ökad 
säkerhet då de lyser upp i mörkret vid nattliga bad eller andra kvällsaktiviteter. Därför ska spotlights 
kunna sänkas ner i trädäcket och ge ljussken uppåt. Lamporna kommer att vara i nära kontakt med 
vatten. De måste också tåla belastning och stötar eftersom de i och med sin placering i däcket är 
väldigt utsatta. Lamporna får ej gå djupare än 62 mm eftersom det är den höjd som trädäcket har. 
Vatten och el hör inte ihop därför krävs spotlights med samma standarder som för våtutrymmen. 
Lamporna skall inneha en spänning på 12 V inte mer. Dessutom bör armaturen ha en kapslingsklass 
på IP44 eller högre (se avsnitt 2.4). Lamporna sammankopplas till en transformator och sedan kan 
man dra en sladd ner till bryggan. Genom att koppla armaturen till en transformator så kan man 
parallellkoppla flera lampor efter varandra. 

Lampor som klarar dessa krav finns att hitta i välsorterad fackhandel. Lamporna kan parallellkopplas 
men för att hålla sladdtjockleken nere bör endast tre lampor kopplas med varandra, plats för sladd 
finns under däcket. Så här kan lamporna förslagsvis placeras. Se figur 37. 

Figur 36. Parallellkoppling.

Figur 37. Spotlights på bryggan.
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7.4 Bänk
Bänken som ska utvecklas har en del krav som måste uppfyllas. Förutom att den ska vara lättillverkad 
bör den vara utformad så att inte vatten och smuts samlas på sitsen. Av säkerhetsskäl (inte falla 
av bryggan) och för att minska stöldrisken ska bänken kunna fästas i bryggan. Bänken skall också 
vara bekväm att sitta i, därför har antropometriska mått legat som grund för utformningen8.

7.4.1 Fastsättning av bänk
Tanken är att bänken ska fästas på bryggan på samma sätt som räcket, det vill säga med hjälp av 
stolphålen på förankringsstolpar. Tanken är att man genom att placera bänken utåt från bryggan 
inte tar upp yta från däcket. Skulle brukaren finna det obehagligt att sitta ovanför vattenytan och 
hellre vill ha sittytan längre in finns möjligheten att vända på ”konsolerna”. Med fastsättningen i 
åtanke startas en brainstorming. Nedan följer lite av idéerna som kom fram.

8 Berglund Erik, Sittmöblers mått

Figur 38. Skisser på bänkar.
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7.4.2 Formgivningsförslag
Till en början utarbetas en bänk som har förvaring under sitsen, vilket var en önskan från företaget. 
Denna utesluts då det innebär att bänken får ett väldigt klumpigt utseende om förvaringen ska 
vara så stor att den får ett utrymme som är användbart. Förvaringen kan också medföra att man 
lastar i för mycket vilket ger onödig tyngd på bryggan. Istället premieras en enkel smäcker bänk. 
Armstöd på bänken diskuteras men exkluderas då det lätt medför att väldigt många sitter på 
bänken och utsätter bryggan för en för stor sidotyngd. Bänken har fått en svepande form, detta 
för att skapa helhet mellan bryggan och bänken. Det material som rekommenderas är i första 
hand träribb, liknande det som hittas på bastulavar vilket ger en varm känsla.  Bänken kan även 
tillverkas i plast. Bänkens mått finns i bilaga 10 och hur förslagen ser ut syns nedan i figur 39.

Figur 3�. Formgivningsförlag på bänkar.
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8. Resultat
Nedan visas modulen som utgör grunden för hela bryggan. För teknisk data se bilaga 11. 
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Nedan visas en bild på flytbadbryggan i dess standardutförande. För instruktioner hur bryggan 
monteras se bilaga 12.  
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Nedan visas en bild på flera sammankopplade bryggor med de valbara tillbehör som tagits fram. 
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9. Diskussion

9.1 Metod
Metoden systematisk problemlösning är trygg att ha som vägledning under arbetet, men man får 
ej bli för låst vid alla moment som det innebär att jobba med den systematiken. När man jobbar 
mot ett företag med flera års erfarenhet inom området är det svårt att hänvisa till systematisk 
problemlösning när de kommer med konkreta och klara lösningar till eventuella problem. Det 
är svårt som oerfaren student att vara kritiska och ifrågasättande till deras expert uttalanden. 
Vi tycker dock att arbetet har flytit på bra när vi har kunnat kominera företagets expertis med 
systematisk problemlösning.

Under mötet med Rollytech framgick det ganska klart för oss exakt vad de ville ha, det blev också 
klart vilka tillbehör som skulle appliceras på bryggan. Detta innebar att den idegenerering som 
skulle pågått en tid efter mötet, där nya tillbvehör och användningsområden skulle tas fram, i 
princip upphörde. Vi började direkt jobba utifrån de direktiv vi fått utan att fundera vidare på 
vad det skulle innebära. Många ideer som vi hade, men som inte var tillräckligt utvecklade för 
att redovisas till Rollytech försvann och togs aldrig upp igen. Detta är kanske synd, många idéer 
försvann som kanske företaget viljat ta del av. 

Det har varit väldigt lite formgivning och mycket konstruktion i detta arbete och det kanske 
inte var det vi väntade oss i början men det har varit nyttigt att tänka både på konstruktion och 
design. 

9.2 Är målet nått?
Målet med projektet var att ta fram en ny modern badbrygga bekräftande design, material och 
konstruktion. Vi tycker att vi i väldigt stor utsträckning har uppnått det mål som sattes i början 
på projektet. Det finns ingen badbrygga på marknaden i dag som kombinerar den traditionella 
svenska träbryggan med den nya flytmodul som vi tagit fram. 

Eftersom företaget i skrivande stund undersöker vad det det skulle kosta dem att tillverka bryggan 
blev projektet så skarpt som vi hoppades på. Kommunikationen mellan oss och företaget har 
fungerat bra, vilket lett till ett enligt oss lycket resultat.

9.3 Uppfyller bryggan kraven?
Medge flytkraft
Att bryggan flyter är ett ganska säkert antagande. Risken med valda material är att polystyrenskummet 
som flytkroppen är fylld av kommer i kontakt med lösningsmedel. Om detta händer kommer 
skummet lösas upp och flytkraften försämras anmärkningsvärt. Då nuvarande pontoner är av 
samma material är risken för detta liten. 

Medge	stabilitet
Exakt hur bryggan kommer bete sig i vattnet är omöjligt att förutse utan tester med en prototyp 
som har exakt rätt material och dimensioner. (Exempelvis vad som händer om åtta personer ställer 
sig på samma kant?) Det kommer eventuellt krävas extra pontoner under bryggan där landgången 
placeras. Så också där bänken sitter. Om så är fallet måste fästanordning för denna utvecklas.
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Medge	förankring
Eftersom flytkroppen har en höjd på 30 cm finns en risk att stolphålen nyper förankringsstolparna 
om dessa är för grovt dimensionerade. Sker detta kommer stolphålen bli utsatta för stora 
påfrestningar som de kanske inte klarar. Möjligheten att göra större stolphål, genom att bredda 
kanten runt däcket, finns och är en sak att ta i beaktning.

Medge förflyttning
Varje bryggenhet väger 75 kg. En installering av bryggan i vattnet kan göras av två normalstarka 
personer. Skulle den behöva tas upp ur vattnet klaras även detta av två, framförallt om man först 
tar bort däcket. Möjligheten att spela upp bryggan har inte undersökts, men det bör inte vara en 
omöjlighet.

Motstå	väta
Plasten och träet bryggan ska tillverkas av tål väta bra. Även tillbehören som utvecklats är tänkta 
att tåla vatten.

Bära	last
Bryggan har dimensionerats för en maxlast på 80 kg per kvadratmeter. Då har bryggan sjunkt till 
hälften av sin höjd, vilket är mindre än vad andra bryggor har som gräns. Lasten kan vara större, 
frågan är om det är nödvändigt.

Medge	temperaturförändring
Polyeten blir sprött vid -70 grader, kallaste platsen på jorden är -58 grader. Skämt åsido, i 
pigmenterad form har plasten en väldigt bra väderbeständighet

Medge	vattenförändring
Detta beror helt på hur långa förankringsstolparna är, och därför något som bör väljas beroende 
på vatten bryggan ligger i. Grundidén var att ha stolpar som var kapade i nivå med bryggans 
överkant. Med vattennivåförändringen i åtanke kanske detta ej är möjligt, och längre stolpar med 
stopploppar nödvändigt.

9.4 Vad kan utvecklas?
Hålen på sidorna kan vara svåra att producera och därför medföra en hög extra tillverkningskostnad. 
Frågan är; om så är fallet, finns en plan B? Svaret på denna fråga är nej, men då vi har sett att det 
finns andra rotationsgjutna produkter med liknande form som vår bryggkropp bör inte det bli ett 
problem.    
För användaren kan det vara en begränsning med det faktum att borrning i bryggkroppen efter 
tillverkning är olämpligt. Denne kan exempelvis inte på eget bevåg efteråt sätta fast egna räcken 
eller dyligt på sidorna. En framtida köpare måste få tydlig information om allt detta innan köpet 
så att inte det efter ett tag börjar dyka upp en massa reklamationer och klagomål.

Tillbehören som vi tagit fram är endast konceptuella och tänkta som inspiration för företaget. Vi 
tycker att de visar på vilka möjligheter för produktutveckling inom bryggtillbehör som finns.  Detta 
är något för företaget att arbeta vidare på för att göra bryggan till ett unikt paketerbjudande. 
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