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SAM MAN FAT TN I N G

Båtar och båtliv har alltid legat varmt om hjärtat som en framtida sysselsättning. Detta projekt 
uppkom utav en ren slump av en före detta lärare vars barndomsvän driver en tillverkare av 
snabbgående aluminiumbåtar i Örnsköldsvik. Efter ett kort samtal var bollen i rullning som 
sedan efter över 10 veckor, omkring 400 timmar senare skulle komma att resultera i en färdig 
design vid namn Anytec 747 SPD baserad på ett befintligt skrov från Anytec. Denna rapport är 
resultatet av denna process av en marknadsanalys av några av Anytecs konkurrenter, 
intervjuer med aktiva användare med regelbunden kontakt med arbetsgivare under hela 
processen från början till slut. Målsättningen har från början av projektet varit att ta fram en 
produkt med hänsyn till Anytecs kärnvärden och tillverkningsmetod som sedan skulle kunna 
sättas i produktion. Slutresultatet presenteras i form av en detaljerade 3D modell, en fysisk 
modell samt en animation.
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analys idé presentationmodellrendering
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I N LED N I N G

Marknaden överflödar med båttillverkare som alla vill marknadsföra sina produkter med målet att 
skapa sig ett namn och slåss om ett begränsat antal kunder. Detta har resulterat att det på de sista 
åren kommit att bli köparens marknad. Säkerhet och funktionalitet är idag inte det enda som avgör 
båtköpet. I en extremt konkurentutsatt marknad med många aktörer och få potentiella kunder gäller 
det för varje aktör att få maximal exponering för att överleva. För att slå sig in på denna marknad 
gäller det att erbjuda kunden ett mervärde som inte dess konkurrenter gör, detta i form av ett unikt 
utseende, funktion eller mervärde i ägandet av produkten.
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BAKG RU N D

Anytec är en Svensk tillverkare av snabbgående och lättplanande aluminiumbåtar som sitter belägen 
i Örnsköldsvik med tillverkning och montering i Lettland. Visionen var att skapa värdens bästa 
aluminiumbåtar i högsta tänkbara kvalitet som kan användas året runt i alla väder.
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TILLVERKNING AV ANYTEC I LETTLAND
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SYF TE

Syftet med detta projekt är att ur ett designperspektiv väva in företagets grundvärderingar samt 
unika tillverkningsmetod i framtagningen av en helt ny överdel till ett av Anytecs snabbgående skrov.
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FÖRARHYTT AV ANYTEC´S 747 SPD 2012
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MÅL

Att inom de angivna tidsramarna leverera och presentera den nya Anytec designen i form av skisser, 
3D renderingar, traditionell skalenlig modell tillsammans med en skriftlig rapport av arbetet.
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ANYTEC 747 CAB KONCEPT - 2011 - LANSERAD PÅ BÅTMÄSSAN 2013



A N Y T EC  747  S P D  KO N CEPT  20 14 A N Y T EC  747  S P D  KO N CEPT  20 14

VISIO N

Visionen är att den nya designen skall bli positivt omhändertagen av arbetsgivaren och inom tid 
tillverkad och lanserad på marknaden av Anytec boats AB. Förhoppningen är att den nya designen 
skall vara så pass konkurrenskraftig att den i framtiden skall ligga som grund för framtida Anytec 
modeller..

11 12

“Produkten skall vara framtagen med 
hänsyn till Anytecs tillverkningsmetod 
och kärnvärden”.

“Produkten skall vara nyskapande och 
uppseendeveckande i material och 
utformning”.



A N Y T EC  747  S P D  KO N CEPT  20 14 A N Y T EC  747  S P D  KO N CEPT  20 14

S K A

• Tillverkning i aluminium
• Placering av förar och passagerarplats får “ej” flyttas
• Plana rutor i glas
• Användning av grova aluminiumprofiler
• Designen skall känneteckna “Anytec” som varumärke

Ö N S K VÄ RT

• Undik krökta ytor
• Bredare gummilist
• Soltak
• Framhäva “Anytecs” kärnvärden
• Tvådelad kabindörr med “Slide-öppning”

KR AVSPECI F ICATIO N

B Ö R

• Mer ergonomisk instrumentpanel
• Kontrast mellan skrov och detaljer
• Oupdelat rutsystem
• Rikligt med förvaring
• Bord i aktersalong
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AVG R ÄNSN I N G

Inga direkta avgränsningar är gjorda från arbetsgivarens sida kring utvecklingen av den nya 
designen. Då de angivna tidsramarna för projektet är begränsade till tio veckor måste noggranna 
avgränsningar göras för att undvika att kvalitén kompromissas. Projektet har avgränsats till 
utformningen av förarhytten med rutsystem, form och funktion av främre hytt-dörr, targabåge med 
soltak. Ytterligare utveklingar kommer att göras i mån om tid.

O RG AN ISATIO N

Projektägare: Anytec boats AB, Mats Melbin

Projekledare: Jon Dalflo

Handledare: Per Sihlen, Industridesigner från Umeå universitet

Konstruktör: Magnus Ödling, Spektragon, Örnsköldsvik

MATS MELBIN •  VD JOHAN ERIXON • MARKNAD MAGNUS ÖSTMAN• CHEF SÄLJ
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AVG R Ä N SAT  T I LL :

• Förarhytt
• Rutsystem
• Hyttdörr (design & funktion)
• Targabåge
• Soltak
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MÅLG RU PP

Målgruppen är till största del tidigare båtägare, oftast män i medelåldern med god ekonomi 
samt höga krav på både funktion och kvalitet. 

ANYTEC´S FLAGGSKEPP - ANYTEC 860 SPD 2013

LÄNGD - 8.86 M
BREDD - 2.60 M

MARKNADSPRIS FRÅN 1 042 000kr

PERS O N LI G H E TS D R AG

• Inflytningsrik
• Lyxkonsument
• Värderar kvalité
• Trendsättare
• Tidsbrist (tidskrävande arbete)
• Transport från A till B på minsta möjliga tid
• Bekväm
• Livsnjutare
• Höginkomsttagare

LIVS S TI L

• Ofta bosatt i större stad
• Sjönära sommarställe
• Lejer bort tidskrävande underhåll av tillgångar
• Stor umgängeskrets
• Fint hem
• Fin bil
• Välberest
• Dyra vanor

17 18
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ANY TEC  BOATS  AB

Aluminiumbåtstillverkaren Anytec grundades för snart 15 år sedan och är idag ett snabbt väx-
ande företag med gamla anor i båtbyggarkulturens i Öregrund. Huvudkontoret för Anytec ligger 
Örnsköldsvik och egen tillverkning i Lettland. Anytec bygger idag en av världens främsta alumin-
iumbåtar. Anytecs måtto är en absolut kompromisslöshet beträffande konstruktion, material, och 
detaljer i dess tillverkning av båtar. Deras båtar är byggda för att utan undantag leverera året 
runt i alla väder.

K Ä RN VÄ RD EN

• Kvalité 
• Rå skönhet
• Maskulin
• Industriell
• Snabb
• Kraftfull
• Oöm

FÄ RG KO D  A N Y T EC  B OATS  A B

röd grå svart
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FO RMSPR ÅK

Anytec strävar konstant mot att utveckla sina båtar för att få bästa möjliga kvalitet och 
sjöegenskaper. Designen är strikt industriellt/funktionell. Dagens Anytec båtar är framtagna 
av ingenjörer vilket också ger sitt  strikt funktionella utseende med tillverkningen belägen i 
Lettland. I tillverkningen spänns aluminiumplåtar över en ram i aluminium och sedan kapas och 
svetsas dessa fast, en unik tillverkningsprocess  med hög precisionen som leder till en stark 
konstruktion med lång livslängd. Ett tydligt kännetäcken för Anytecs båtar är dess användning 
av rör i grova profiler i targabågen och runt fönster vilket inte bara fyller en strikt konstruktion 
betydelse utan har också en rent estetisk betydelse för den visuella upplevelsen av 
produkten i form av stabilitet och kvalitet. Anytec har valt att inte på något sätt kompromissa 
med  kvaliteten i valet av material som till exempel rutor där Anytec valt att använda riktigt glas 
istället att som vissa av dess konkurrenter som använda alternativa material som till exempel 
akrylplast.

grova aluminium  profiler

grova gummilister

targabåge i grova profiler

kantiga formövergångar

targa är fäst i bakre rutstag

mjuk formövergång bakom
A peralre

dörr insjunken i främre hytt

plana fönsterrutor i glas

grovt halkskydd på paneler

skarpt väck i  nedrehyttsida
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AN VÄN DAR ANALYS

Anytec har idag nio olika modeller på marknaden. Längden på deras båtar varierar mellan 5.74 
meter upp till närmare 9 meter i standardsortimentet, allt för att det skall finnas en Anytec båt 
för allas behov. Alla Anytecs båtar är helt gjorda i aluminium vilket gör dom nästintill, för 
användaren, helt underhållsfria. Anytecs vision är att användaren skall tillbringa så mycket tid 
på sjön som möjligt och inte på land i förberedelse av båten. Det finns många vattenbaserade 
aktiviteter att utföra på sjön så som fiske, vattenskidor/wakeboard, ren körning eller ren 
transport allt beroende på användarens krav och behov. Anytec har försökt att ha alla dessa i 
åtanken vid utformningen av dess båtar. 

A K TIV IT E T ER

• Vattenskidor/wakeboard
• Fiske
• Transport
• Nöje
• Sol/bad

K R AV/F U N K TI O N

• Mittplacering av draglina på targabåge
• Spöhållare för tråling
• Rikligt med stuvutrymmen
• Ergonomisk utformning av förarmiljö
• Launch soffa, badstege/badbrygga i aktern

FÖRVARING AV ANYTEC BÅTAR
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FÖ RVARI N G

Förvaring och stuvutrymmen är en av de funktionellt viktigaste delarna i framtagning av en båt. 
Standardutrustningen för en båt innefattar bland annat, fendrar, tampar, ankare två typer 
(plätt & stock ankare), bojfångare, kapell (beroende på båttyp), flytvästar samt båtshake, 
utöver medtagen packning. Intervjuer har visat att vid packning och förberedelse för avfärd 
fylls först och främst de lättillgängliga främre stuvutrymmerna som  följt av de bakre. 
Standardutrustningen lämnas oftast kvar i båten när den står i hamn därför bör förvaringen på 
ett enkelt och smidigt sätt kunna tillslutas och låsas för att förhindra stöld av lösa föremål. Det 
har blivit allt vanligare att man har med sig fuktkänsliga föremål så som elektronik till exempel 
mobiltelefoner, mp3 spelare och datorer mm. Dessa bör under hela färden förvaras i ett 
vattentätt utrymme för att förhindra eventuella skador. 

låsbara stuvutrymmenöppna stuvfack fram låsbara stuvutrymmen fram
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A K TIV IT E T ER

• Standardutrustning
• Vattenskidor/wakeboard
• Fiske
• Transport
• Nöje
• Sol/bad

FÖ RVA RI N G

•Båtshake, ankare, flytvästar, tampar
• Vattenskidor/wakeboard
• Fiskedrag, fiskespö, kniv, kylbox 
• Medtagen packning
• Mat, dryck, råvaror
• Handdukar, solkräm, ombyte

PL ACERI N G

• Akterförvaring
• Främre förvaring
• Akterförvaring
• Främre förvaring
• Akterförvaring
• Akterförvaring
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VÄD ERSK YD D

De två vanligaste förekommande typerna av väderskydd är hardtopp och öppen båt med en 
manuell kapell lösning. Nackdelen med en kapelllösning är att hårda vindar leder till slitage och 
lång exponering för solljus resulterar i blekning av kapellväven vilket i sin tur måste bytas ut ofta 
med ett mellanrum på 5-6 år. En hardtopplösning/soltak är väderbeständig vilket också är mer 
i linje med vad Anytec står för ”ett underhållsfritt båtägande”. Nackdelen med en hardtopp till 
skillnad från en kapelllösning är tillverkningskostnaden och i sin tur marknadspriset för kunden, 
något som i det långa loppet jämnar ut sig vid ett mer långvarigt båtägande då priset för ett 
nytt kapell slutar på omkring 9000 kr beroende på storlek och båtmodell.

HARDTOPP •  Anytec 747 Cab SOFTTOPP •  Anytec 750 SPD

27 28

BÅTTYP

Hardtopp

Softtopp

FÖRDELAR

Väderbeständig

Billig i tillverkning, låg vikt

NACKDELAR

Hög vikt, hög tillverkningskostnad

Slitage (livslängd: 5-6år)
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MARKNADSANALYS

Ett besök gjordes på båtmässan ”allt för sjön” i Stockholm den 3 april 2013, detta som en del av 
marknad/konkurentanalys. Två dagar tillbringades på mässan där information om konkurrenter 
på marknaden samlades in. För att på ett effektivt sätt urskilja Anytecs vanligaste konkurrenter 
från varandra gjordes ett urval där aluminimbåtstillverkare plockades ut och skiljdes från 
plastbåtar och delades upp i två grupper för att på ett så tydligt sätt kunna 
”urskilja säden från vetet”. 

Grupp A •  Båtar tillverkade helt och hållet i aluminium.
Fabrikat: Arronett, Alukin, (Anytec) 

Grupp B •  Hybrider där skrovet är tillverkat i aluminium och toppen i glasfiber.
Fabrikat: Silver, Buster, XO

TILLVERKNING

Tillverkning i glasfiber möjliggör framtagning av mer komplexa former så som till exempel 
dubbel-krökta ytor i framtagningen av designen jämfört med tillverkning i aluminium där tydliga 
begränsningar finns.

ALU M I N I U M ALU M I N I U M/PL A S T

ALUKIN DP 650

ARRONET 20 5 SP

BUSTER XL

SILVER HAWK BR 540

XO 220 s

Allt Om Sjön mässan •  April 2013
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KREATIV FAS
31 32
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I NTERVJ U  M ED  AN VÄN DARE

Muntliga intervjuer utfördes bland annat av befintliga Anytec ägare. Där frågor ställdes om 
bland annat användning och behov av båten samt vad som låg till grunden för valet av båt. 
Material i form av frågeformulär samt enklare skisser medtogs och låg till grunden för 
vidarediskussion som tillslut resulterade till ett urval av designelement som vid ett senare 
tillfälle skulle utvärderas och bearbetas och ligga till grund för vidareutveckling av designen.

U RVAL  1 .0

En delpresentaion utfördes under april månad på plats hos Anytec i Örnsköldsvik 
inför styrelse, konstruktörer, fabriks och tillverkningsansvarige av Anytecs båtar i 
Lettland. Grundläggande information om projektets uppkomst presenterades följt av 
tidiga skisser samt ett urval av tre stycken monokroma sidovyer med mål att skapa 
en diskussion runt dessa och samla information om vad företaget själva sökte samt 
vad som kännetecknar en Anytec. En bra dialog uppkom runt det medtagna 
materialet och informationen antecknades för att vid ett senare tillfälle utvärderas 
och bearbetas för vidare utveckling av designen. Idéer så som framtagning av ett 
soltak med en höj/sänkbar funktion, framåtriktad targabåge, uppåtriktade sidorutor, 
slide-funktion i främre dörrar, ovanpåliggande och vattentätt handskfack, 
omdesignad instrumentpanel med solskydd och löstagbart med 
brickhunktion/launch-bord i aktern väckte stort intresse för vidareutveckling av 
designen.

ANVÄNDARE

Vilken modell utstrålar manlighet?

Vilken modell känns snabbast?

Vilken modell känns mest aggresiv?

Vilken modell har en kraftfull targa?

Vilken modell känns mest industriell

(A)

modell (C) - Kantigheten

modell (B) - lutning bakre fönster

modell (B) - spetsig framruta

modell (A) - känns lätt men kraftfull

modell (B) - Kantig med vassa hörn

(B)

modell (B) - utmanande uttryck

modell (B) - rak och kantig

modell (C) - veck i främre hytt

modell (B) - Känns solid

modell (C) - kantig med veck

modell A

modell B

modell C

33 34



A N Y T EC  747  S P D  KO N CEPT  20 14 A N Y T EC  747  S P D  KO N CEPT  20 14

U RVAL  2 .0

Skisserna på höger sida låg till grund för en diskussion och ett urval tillsammans med Anytec 
gällande små skillnader i form på till exempel fönster samt detaljer i targabågen i beträffande 
båtens uttryck. Det framgick tydligt under diskussionen att båt 1 och 2 var mer i linje med deras 
vision av Anytec och utvecklingen av en ny design av 747 SPD.  

RESU LTAT  O CH  U RVA L

• Sidoruta - modell (B)
• Targabåge - modell (B)
• Lutning och form av framruta - modell (A)
• Bakre lutning på sidoruta - modell (B)
• Rörkonstruktion targabåge - modell (A)

URVAL 2.0 - DESIGN OCH UTTRYCK

modell A

modell B
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U RVAL  3 .0

En telefonkonferans inleddes med VD Mats Melbin och Chef för försäljning/marknad Magnus 
Östman. Vidareutvecklat och mer detaljerat material baserat på tidigare utförd 
utvecklingskonferans skickades över mejl till part för att återknyta till tidigare uppkomna 
diskussioner. Ett urval diskuterades och genomfördes av projektledare Jon Dalflo och 
representanter för arbetsgivare Anytec.

RESU LTAT  &  UT VÄRD ERI N G

Efter genomförda intervjuer med både befintliga Anytec ägare samt 
arbetsgivaren Anytec boats AB med kontaktperson Mats Melbin har resultatet 
visat att intresset är stort för en vidareutveckling av ett soltak med en 
höj/sänkbar funktion, framåtriktad targabåge, uppåtriktade sidorutor, 
slide-funktion i främre dörrar, ovanliggande och vattentätt handskfack, 
omdesignad instrumentpanel med solskydd och löstagbart med 
brickhunktion/launch-bord i aktern.

RESU LTAT  O CH  U RVA L

• targabåge - modell (A)
• sidorutor - modell (A)
• urtag i targabåge - modell (B)
• lodrätt veck i hyttsida - modell (B)
• pulpet - modell (A)
• grov fönsterbåge - modell (A)
• akterräcke - modell (A)

UTVECKLINGSFAS 3.0 - RENDERINGAR MED MATERIAL
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FR AMTAG N I N G  3 D

Efter genomförd delredovisning och rekommendation av examinator Torsten Vesterlund med 
extern examinatior från Umeå universitet, Gunnar Anderung,  togs arbetet vidare till ett CAD 
stadie där den grundläggande designen byggdes upp i 3D, detta på en befintlig skrovfil 
tilldelad av konstruktören Magnus Ödlig på företaget Spektragon i sammarbete med 
arbetsgivare Anytec boats AB. Det var först i detta stadie som problem uppkom med den grun-
dläggande designen med infästningen av den nya hytt-designen i det befintliga skrovet i form 
av passform och skala. Tidigare koncept så som ett hydrauliskt soltak började ifrågasättas 
av projektledare Jon Dalflo då konstruktionen och den visuella balansen i denna konstruktion 
skulle ha en negativ påverkan på designen i det stora hela, på grund av detta gjordes valet 
att utnyttja fördelarna med ett soltak men ha det i ett konstant fast läge och sedan liksom en 
rullgardin förvara kapellväven i ett inrullat läge i innerkanten av ramen av soltaket för att minska 
åtgången av kapellväv samt exponeringen för solljus.

Anytec 747 SPD 2014 koncept
modell 1.o

tidig modell framtagen i 
Rhinoceros 5.0 med rendering i 
Key• shot 3.0
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VAL  AV  D ESIG N

Modell 1 •  En solid targa• konstruktionen gör att båten känns kompakt och baktung i formen 
vilket i sin tur ger obalans åt helhetsintryckt av designen

Modell 2 •  En rörkonstruerad targalösning lättar upp helhetsintrycket och ger en lättare och 
mer estetiskt samt välbalanserat uttryck detta gör även att targa• lösningens grova 
dimensioner på ett tydligare sätt uttrycker Anytec och dess kärnvärden, både i val av material 
och uttryck.

RESU LTAT  &  U RVA L

För att på ett bra sätt ge balans åt designen och samtidigt skapa ett snabbt och lätt 
helhetsintryck till den nya designen och inte frångå det klassiska Anytec uttrycket gjordes valet 
att frångå en solid targa-konstruktion och istället utveckla en targabåge i grövre 
aluminiumprofiler. För att skapa kontrast och skapa ett mer unikt uttryck mot den rena 
metallen gjordes valet att svartlackera aluminiumprofilerna. Valet att använda en grövre 
gummilist gav ett mer ”robust” och kraftfullt uttryck än den tunna originallisten något som i sin 
tur är helt i linje med Anytecs kärnvärden.

solid targabåge rörkonstruktion

fönsterlist
svartlackerad

fönsterlist 
aluminiumfärg

utanpåliggande
breddningsplåt

knap
svartlackerad

knap
aluminiumfärg

gummilist
original

gummilist
breddad

modell 1.0 modell 2.0

URVAL OCH UTVÄRDERING AV DESIGN
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 Anytec 747 SPD hytt i genomskärning för att 
visa på uppbyggnad och planlösning.

stuvutrymmen

solpanel

tvådelad
slide• dörr

aktersoffa
5 st stuvutrymmen

vattentätt handskfack

ovanpåliggande

panoramatak

avbländning

akterbord/brickbord

mönstrat halkskydd

gummi

akterförvaring takbelysning
framåtlutande 
targabåge
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UT V ECKLI N G  AV  FÖ R ARM I L J Ö

Målet var att utveckla en mer ergonomisk förar/passagerarmiljö med inspiration från 
bilvärlden. Anytecs båtar har idag handskfacket placerat på panelens undersida vilket 
skapar problem vid öppning då passageraren slår i knäna i luckan vid öppning. Valet att 
placera handskfacket på panelens ovansida var ett naturligt val då det inte bara är mer 
lättillgängligt för passageraren utan också skapar ett större benutrymme. Det har blivit 
allt vanligare genom den tekniska utvecklingen att båtanvändare har med sig ömtålig 
elektronisk utrustning ut på sjön som vid exponering för fukt och kraftiga vibrationer 
kan ta allvarlig skada. Med detta i baktanken flyttades handskfacken från undersidan 
av passagerar panelen till dess ovansida vilket skapar en lättare och mer ergonomisk 
exponering för användaren. Ett fuktsäkert fack togs fram med en insida klädd med ett 
skumliknande material som tar upp stötar och vibrationer som kan skada dess ömtåliga 
innehåll. En gasfjäder placerades på fackets insida för att dämpa både öppning och 
stängning samt bära dess vikt vid öppet läge. För att förhindra eventuell stöld av fackets 
innehåll har det även utrustas med ett integrerat lås.

reflektionsskyddvattentätt handskfack med
vaddering

handtag för passagerare

centrerad simrad display på 
konsol

utanpåliggande/gummerad 
förvaring

synlig placering av 
musikanläggning
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UT V ECKLI N G  AV  B RICKBO RD

Idén bakom en löstagbar bordsskiva med brickfunktion uppkom långt före detta projekts 
uppkomst. I ett trångt utrymme så som i en båt är det ytterst viktigt att planera ytan på 
ett sätt som gör den så användbar som möjligt, med andra ord att föremål som ej eller 
sällan används, på ett smidigt sätt kan stuvas undan efter användning. Idén är att när 
bordets fyra sidor är i upprätt läge bildar de tillsammans en bricka, som sedan kan 
användas för att att transportera föremål så som matvaror till och från båten.

Den övre brickdelen är försedd med ett snabbfäste som monteras i 
golvstativet med ett enda tryck. Brickan tas sedan lös genom att trycka 
in en fjädersprint som är placerad på golvstativet. De fyra kanterna av 
brickan är försedda med tröga gångjärn vilket ger den extra stabilitet i 
hopfällt läge. Bordsskivan kan lätt bortmonteras och stuvas ner i de bakre 
förvaringsutrymmena för att spara plats.

lock/unlock

höj/sänk

greppvänliga 
handtag

fällbara sidor

360 °
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SLUTSATS

Information i form av en grundläggande marknadsanalys av några av Anytecs vanligaste 
konkurrenter, intervjuer av Anytecs användare samt regelbunden kontakt med 
uppdragsgivaren har samlats in och resulterat i en slutdesign. En tät kontakt med 
arbetsgivaren har försäkrat att tillverkning av den nya produkten är genomförbar samt 
att produktens framtagning är i linje med det som efterfrågas. En tät kontakt med 
Anytecs kunder och användare har legat till grund för utvecklingen av den nya produkten 
för att försäkra att Anytec känslan bevaras i framtagningen av den nya designen samt att 
efterfrågan finns. Allt detta har resulterat i en helt ny design av en Anytec 747 SPD med 
en framåtlutat targabåge i rörkonstruktion i sann Anytec anda, ett soltak utrustat med 
dubbla solpaneler, nya framrutor vilket ger den ett mer aggressivt uttryck, en tvådelad 
slide-dörr som är i linje med resterande rutsystem. Designen har även utrustats med ett 
helt nytt brickbord som erbjuder användaren möjlighet att på ett lättare sätt transportera 
föremål så som matvaror till och från båten. Ett helt nytt ovanliggande handskfack som 
är både vattentätt och säkert för ömtåliga föremål så som elektronik och andra 
värdesaker, både under färden och som förvaring vid bryggan. En ny förarmiljö är 
framtagen inspirerad av bilbranschen med en avbländande skärm som skyddar mot 
reflektioner i radarenheten. 

FRONTVY - SOLTAK OCH AKTERSALONG TREKVARTSBY - AKTERSALONG
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SLUTD ESIG N  3 D

För att på ett bättre sätt kunna visualisera en så pass komplex produkt gjordes en 3D 
modell. Denna modell har sedan legat till grund för framtagningen av en skalenlig fysisk 
modell. Modellen är framtagen i programmet Rhinoceros 5.0 och sedan renderat i 
key-shot där material är applicerade. 

FÖRARMILJÖ PASSAGERARMILJÖ AKTERSALONG

Anytec 747 SPD 2014, 
koncept och design av Jon Dalflo
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SLUTO RD

Projektet tillsammans med Anytec har varit enormt utmanande och samtidigt väldigt 
givande. Jag skulle vilja ge ett stort tack till Mats Melbin som gav mig möjligheten att 
genomföra det här projektet tillsammans med Anytec. Jag skulle vilja utbringa ett stort 
tack till alla andra som har varit medhjälperliga i framtagningen av denna fantastiska 
produkt. Jag hoppas och tror att Anytec och dess användare kommer att bli lika nöjda 
med slutresultatet som jag är. Min förhoppning är att få möjlighet att arbeta vidare med 
den här produkten och en dag få se den som en misil skära genom vågorna.

ANYTEC 747 SPD 2014 - KONCEPT OCH DESIGN AV JON DALFLO
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