
Tenk deg en egen liten isfi skebu i tre som 
det er mulig å frakte med seg, og som har 
komfort du ikke kan få i et telt vinterstid. 
Sammen med min gode venn Nils som eier 
Dal Bruk AS (sagbruk) ville vi fi nne ut om 
det er mulig å lage en slik bu.

INNLEDNING
I land som USA, Canada er isfi skebuer vanlig å se. Mange 
har sine egne, men det er også fullt mulig å leie av andre som 
tilbyr fi ske. Slike buer kalles isfi ske shantys eller shacks. I 
Skandinavia er dette ikke så vanlig selv om vi fi nner noe bruk 
av buer i Finland og Sverige. I Sverige kalles buene pimpel-
ark og fraktes da gjerne etter snøscooter. I Norge er det mest 
samene som har brukt slike løsninger . Nå er det på tide å 
lage en norsk modell!. La deg inspirere og kom med din egen 
løsning.

PROTOTYP 
Datoen er nå 31.07.2011 er jeg nettopp ferdig med første 
prototyp av en slik bu eller tretelt om du vil. En prototyp 
betyr at ting ikke er testet ut og at modellen må gjennom en 
testperiode. En prototyp inneholder også funksjoner/løsninger 
man tror er viktig for bruken og for brukerne. Hvis man 
tenker seg litt om fi nnes det fl ere tusen løsningalternativer og 
det er ganske spennende å forsøke og fi nne de beste løs-
ningene. Siden jeg har utdannelse som produktutvikler har 
jeg brukt forskjellige utviklingsmetodikker for å fi nne gode 
løsninger, men dette er ingen garanti for å lykkes. De økono-
miske rammene har vært meget begrenset. Tiden til rådighet 
var 4 uker i juni.

INNLEDENDE KRAV
Målet er å lage en fl erfunksjonell beskyttelse mot vær og 
vind vinterstid og hvor du kan holde deg god og varm uansett 
temperatur. Bua skal være mulig å frakte med seg over korte 
avstander enten med pulk eller snøskooter. Bua skal kunne 
settes opp på land eller på isen, og være relativt enkel å fl ytte.

Følgende arbeidsgang skisseres.
1. Lage en prototyp som testes vinteren 2011
2. Lage en ny prototyp sommeren 2012
3. Hvis mulig utvikle et byggesett for salg.

Tanken er også å bruke Internet for å få tilbakemel-
dinger på prosjektet.

KRAV TIL BUA
For å få noe å arbeide med satte vi opp en foreløpig 
kravliste for bua.
1. Være sammenleggbar slik at bua er mulig å  
    frakte i seksjoner.
2. Være fl eksibel slik at fl ere løsninger kan velges
3. Kunne bygges og lagres i en garage med enkle  
    verktøy slik som drill og stikksag.
4. Ha plass til 2 personer.
5. Ha løsning for fl ere typer oppvarming.fl ere typer oppvarming.fl ere typer
6. Kunne settes opp på under en 1/2 time.
7. Holde produksjonskostnadene nede slik at bua  Holde produksjonskostnadene nede slik at bua  H
    kan tilbys til kjøpere for en rimelig penge.

Noe av det første som kom fram etter å ha studert 
kravslisten var  at standardiserte deler ville dette 

være en stor fordel både under byggeprosessen og en even-
tuell senere produksjon. Standisering har derfor vært viktig 
under utformingen av bua. Bua er bygget så liten som det er 
mulig å få til for å holde vekten nede, samt være lett å varme 
opp. Blir plassen for liten, kan bua gjøres større i neste mo-
dell. De innledende målene ble valgt ut i fra et rammeverk av 
lister og duk.
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GULVET
Gulvet er i 4 deler for enklere transport.
Delene holdes sammen ved hjelp av en 
spesiell surring på undersiden som lett 
kan fjernes ved demontering. Gulvram-
men er bjelker på 30x30mm og bordene 
som brukes er 16 mm. Endeseksjonene 
i gulvet har innfelt hengsler for feste av 
endeveggene. Ønsker man luke i gulvet 
plasseres denne slik at man ikke kom-
mer i konfl ikt med gulvbjelkene. Lag da 
en ramme som festes på undersiden etter 
at hullet er saget ut. I vårt tilfelle lages 
ikke hullet før bua er testet ut en tid for å 
fi nne beste plassering.

GRUNNMUREN
Fundamentet som selve bua hviler på 
består av to pallekarmer med støttebord 
mellom karmene. Disse pallekarmene 
kan enkelt byttes ut, og mange steder 
får man disse gratis. Når isfi skebua 
settes opp på ujevnt underlag vatrer man 
først opp pallekarmene. Med en spade 
lager man enkelt et spor i bakken som 
karmene passer ned i. Pallekarmene har 
videre hakk som gulvlemmene passer 
inn i. Pallerkarmene vil derfor både vatre 
opp gulvet og låse gulvet på plass når alt 
er på plass. Før gulvet legges på legger 
man ut strammesnorer. Ved ønske om 
ventilasjon i grunnmuren borrer man 
enkelt noen hull.

ENDEVEGGENE
Endeveggene består av 4 like trekanter  
og en rektangulær seksjon med lufteven-
tiler og utgang for ovnsrør. Trekantene er 
festet til gulvet med vanlige dørhengsler, 
noe som gjør disse enkle å montere. 4stk 
støttestokker og strammesnorer låser 
vggene.
Den bakre rektangulære seksjonen har 
lister på innsiden og utsiden som stikker 
litt ut. På denne måten kan veggen bare 
skyves på plass. Settes isfi skebua opp på 
en fast plass på land, kan denne veggen 
fjernes og det kan da lages et ildsted som 
fyller dette hullet.

ILDSTEDET
På innsiden av den rektan-
gulære seksjonen fi nner du en 
dobbel brannmurplate som er 
tilpasset veggen. Ventilen over 
brannmurplaten kan lett fjernes 
for å gi plass til et ovnsrør. 
Hvis vedovn ikke brukes, har 
gulvplaten plass til en rødsprit-
brenner, gass eller parafi novn.

• MERE OM ISFISKEBUA - FØRSTE MODELL •
De innledende krav (funksjoner) til isfi skebua har vært styrende for den formen som bua til slutt fi kk. Prossessen startet med å lage en modell ved hjelp av lekter og en presenning.
På denne måten fi nner man lett de målene man trenger, og forskjellige former kan lett prøves ut. Slik gjøres noen grunnleggende valg som blir styrende for det videre arbeidet. 
Dette er en billig og enkel måte å jobbe på i en innledene fase. Hvis man gjør dårlige valg her, vil dette straffe seg senere i prosjektet. Problemet er at man ofte ikke ser feilene før 
senere i prosjektet. Betraker man også løsningsalternativene vil du oppdage at du har mye å velge i. Det handler om å gjøre de riktige valgene!
Valget ble  å lage hytten så liten som mulig for å lette transport samt at den skal være lett å holde varm. Det ble også besluttet å isolere bua med 30mm isopor. Om dette er nød-
vendig vil videre testing vise. Videre er det  brukt 4mm fi nerplater, 14mm kledning på utsiden og panel eller listepanel på innsiden. Som innredning har bua et skyvebord som 
hviler på støttestokker på sidene. Dette bordet kan da lett fjernes og lagres langs veggen. Det er plass til 1 feltseng, eller hvis man er to ligger man rett på gulvet. Lagring av utstyr 
gjøres under gulvet (hvis luke) og i taket gjennom takluken. En kraftig parafi nlampe sørger for nødvendig belysning. Som oppvarming kan man velge å bruke vedfyring og en liten 
teltovn. Man kan også bruke en primus, rødspritovn eller parafi novn. Alle oppvarmingstyper vil bli testet i testperioden.

• BILDER FRA BYGGEPROSESSEN AV FØRSTE PROTOTYP •



SIDEVEGGENE
Sideveggene, totalt 8 seksjoner passer 
i hverandre ved hjelp av spor og stram-
mesnor. Når veggene er på plass legges 
det strammebånd rundt isfi skebua. Så 
strammes båndene. Formen på bua gjør  
at veggene låses fast til de andre delene.   
På varme dager er det mulig å fjerne 
deler av veggen hvis dette ønskes. Under 
transport kan veggene lett legges sam-
men for enkel transport. Hvis ønske om 
fl ere vinduer i bua kan dette felles inn i en 
veggseksjon

DØRA
Døra er festet med vanlige dørhengsler og 
kan demonteres. I selve døra fi nnes 2 stk 
ventilasjonsluker og et vindu med dobbelt 
glass. Døra har låshengsel på utsiden. 
Vinduet i døra et tilpasset skyvebordet 
og du skal kunne sitte ved bordet og se 
ut av vinduet. Slik kan du holde øye med 
ståsnørene dine.

TAKET
For å øke fl eksibiliteten kan bua settes opp med to typer tak. Det 
ene taket (yttertak) gir muligheter for lagring og ståhøyde i bua.
Når spisstaket er montert lagres matvarene og annet her. Tilgangen 
til “loftet” har man gjennom en luke i innertaket. 
Det andre taket (innertaket) som er fl att gir minsket vekt og 
volum ved transport f.eks hvis bua skal kjøres ut på snøscooter. 
Hvis bua settes opp permanent for vinteren anbefales spisstak, men 
ønsker du en fl yttbar bu som enkelt kan fraktes anbefales fl att tak 
med en presenning over.

• TESTPERIODEN VINTEREN 2012 •
• AKTIV BRUK GIR DE SVARENE MAN TRENGER •
Vil så denne isfi skebua fungere i praktisk bruk?. Er målene som er satt riktige og er løsningene som er valgt så funksjonelle som man tror.
Den eneste måten å få svar på dette er å bruke isfi skebua for å få svar. Et av målene er også å få andre til å bruke bua og gjennom dette få nye impulser til forbedringer. 
Selve byggeprosesen har for meg også vært nyttig i form av at man ser for seg hvordan en produksjon kan legges opp og at et byggesett vil være det mest praktiske hvis 
noen vil kjøpe en slik bu. Dette byggesettet er da laget slik at man kan sette sammen dette i en garage ved hjelp av enkle verktøy på noen kvelder. Det vil også være mulig å 
bare kunne kjøpe tegninger. Denne isfi skebua vil også kunne dekke andre bruksområder, slik som jaktbu eller fotobu for naturfotografer. Bua kan også brukes som en liten 
lagringsbu når du ikke bruker den i naturennår du ikke bruker den i naturennår d
I løpet av vinteren 2011-2012 vil det bli lagt ut fl ere artikkler som viser framdriften og bruken av bua i dette prosjektet. Sjekk www.isfi skebua.no



TESTSTEDET
En slik prototyp trenger som tidligere nevnt en grundig testing. Et godt teststed er derfor avgjørende. Et lite stykke fra der jeg bor  fi nnes det et lite røyevann og en hyggelig grunneier. 
Fisken der er ikke stor (200-300g), men det fi nnes mye av den. Best av alt så er det bilvei helt fram til snøen kommer, og siden er det 2-3 km på ski for å komme fram. Perfekt for at bua 
skal kunne stå i fred og at det ikke skal mye til før jeg tar et besøk. Her håper jeg gjennom vinteren  å få til mange overnattinger. Dette blir teststedet mitt i vinter, ikke bare for bua, men 
også for isfi sket sin del. Endelig er nå muligheten der for å fi ske fast på et sted over tid og bli godt kjent med fi sken. På denne måten kan jeg  teste ut nye produkter, slik som isfl uer, mor-
myshkaer, agntyper og teknikker. Dette vil også danne utgangspunkt for nye ideer, og isfi sket i Norden har vel ikke akkurat utviklet seg så mye siden 60 tallet. Håper også å kunne utvikle 
mitt andre prosjekt som heter “fl uefi ske på isen”. Mener at bruk av fl uer vinterstid kan ha et stort potensiale 
Håper også at denne testinger viser svakheter ved  isfi skebua slik at dette kan rettes opp i neste modell. I alle fall gleder jeg meg til vinteren.
Skulle du ønske deg en gratis overnatting hvis bua er ledig, er det bare å ta kontakt!

FINNEVANN FORSKNINGSTASJON
Stedet hvor bua er satt ut er hemmelig. Stedet trenger et “sneisent” navn og
“Finnevann Forskningstasjon” høres bra ut. Da har jeg funnet et vann med en hyg-
gelig grunneier hvor det kan forskes. Til nå har dette vannet fått ligge i fred etter at 
snøen har lagt seg . Selv har jeg hatt 3-4 teltturer hit vinterstid de siste årene og aldri 
møtt et menneske. Slik ønsker jeg det skal fortsette å være. Å holde stedet så upå-
virket som mulig er et mål for meg og det skal ikke være mulig å fi nne igjen spor av 
stedet når sommeren kommer. Håntering av søppel og avfall er en prioritert oppgave.
Dette tror jeg også grunneieren vil sette pris på.
Finnevann er et vann (se kart) med mange spennende områder. De dominerende fi s-
keartene er ørret. røye og abbor. Ørreten kan bli svært stor, selv om det de siste årene 
har vært langt mellom de. Ørret på 2-3kg er oppnåelig. Av røye fi nnes det store stimer 
og gode gyteplasser. I fjor tok jeg 15 kg på to dager selv om ingen fi sk var over 350g. 
Dette er et perfekt vann for testing av isfi skeutstyr. Av abbor har jeg ikke fått så mye 
da den er mere sjelden, men en på kiloen har det blitt. Isfi skebua.no er et nettsted 
som spesialiserer seg på fi ske etter ørret og røye og da gjør det ikke så mye at det er 
mindre abbor. Jeg har satt på mine egne navn på steder og vil bruke disse i senere 
artikler om fi ske og testing av bua.  Stedet hvor isfi skebua blir satt opp er merket med 
en rød prikk.


