
Tillverkning av 
badbrygga.

Här kommer lite dokumentation och förhoppningsvis 
inspiration om hur man kan göra sin egen badbrygga till 

båten.



Mätning och tillverkning av 
prototypdelar.

Inmätning av fästpunkter kan vara lite 
”trixit” att få till på en båt. Jag bestämde 
mig för att tillverka prototypdelar i plaströr, 
s.k. VP-rör, som används för att dra elkablar 
i vid husinstallationer. De lämpar sig bra då 
man enkelt kan böja dem med hjälp av ett 
verktyg. Dessutom är de billiga och 
lättillgängliga i byggvaruhandeln. Med hjälp 
av rör, tejp och lite noggrannhet var det 
ganska enkelt att få till en form med den 
storlek som jag tyckte passar båten. Det var 
enkelt att ändra höjd och storlek efter tycke 
och smak.



Mätning och tillverkning av 
prototypdelar.

Efter några alternativ kände jag mig nöjd 
med både storlek och form så jag fixerade 
den ordentligt för att använda den som mall 
till bockning av rören.



Mätning och tillverkning av 
prototypdelar.

Även de stag som skulle göras gjorde jag 
med hjälp av VP-rör. Jag markerade de 
längder och vinklar som jag ville att rören 
skulle ha.



Tillverkning av delar.
Med mallens hjälp kunde jag sedan bocka 
rören till rätt form och längd. Rostfria 
profiler bockades och svetsades fast för att 
ge badbrygga stabilitet men även för 
infästning av träribborna.



Tillverkning av delar.
Träribbor i teak beställdes på ett lokalt 
snickeri. Har man den möjligheten kan man 
få dem i de mått man vill ha för att passa 
just din badbrygga. 



Tillverkning av delar.
Vissa beslag kunde jag tillverka själv andra 
beställde jag från båtsystem.

Webbadress:

http://www.batsystem.se/

http://www.batsystem.se/


Montering.
Låt inte lite skitväder hindra dig från att 
förverkliga dina mål. En dag skiner solen 
och då vill man vara klar. 

Tänk att få sitta där på badbryggan i 
solnedgången med en kall pilsner i näven 
efter ett kvällsdopp. Det kallar jag en 
belöning värd namnet.



Montering.
Efter slutförd montering kan man glädja sig 
åt en badbrygga som är anpassad efter din 
båt och som du själv vill ha den. Syrafast 
rostfritt användes till samtliga fästelement 
och hålen tätades med vit Sikaflex.

Ner med båten i sjön och vänta på solen! 

Jag hoppas att jag kan inspirera er till ett 
lagom ”gör det själv projekt” och att ni fick 
lite användbara tipps på vägen.

Mvh Pär Hermansson. 
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