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Abstract 

i 

Abstract 
Purpose: The housing shortage affects everyone and in the future, we have to think 
about social, ecologic and economic sustainability in architecture and urban planning. 
Floating houses has the potential to satisfy all these requirements but in Sweden they 
have a hard time to settle as a concept. This study aims to investigate the possibilities 
and setbacks for floating homes in Sweden. 

Method: The methods of research in this investigation is qualitative. The collection of 
empirical data is done through semi-structured interviews, observation and analysis of 
documents. 

Findings: The biggest problem areas that we discovered was economy, law and 
technical solutions. Worry about the possible technical problems was only put forth by 
respondents who had little or none experience in working with floating homes. The 
main technical differences between a floating home and one on dry land is that the 
plumbing goes in the floating device instead of the ground, the connection between the 
house and the floating device and that a floating property doesn´t need any groundwork 
done. The cost of a floating house is often similar to one on dry land. The economic 
issues are uncertainty and inexperience, these factors can make the construction of a 
floating house more expensive. The area that contains the most problems for floating 
houses is the juridical. The process of getting a building permit is longer due to the extra 
number of laws and agencies involved.  

 Implications: Municipalities needs bigger freedom in deciding land exploitation   to 
make it easier for floating houses to be an established concept in Sweden. The detailed 
development plan needs to include water areas. Another thing that will help is more 
completed projects, more projects for reference means more knowledge about the 
concept, instead of it being seen as just a luxury. 

Limitations: The investigation refers to Sweden as the geographic region. We 
interviewed respondents from agencies, entrepreneurs and property owners and the 
answers can only be seen as representative for those groups. Sketches of a floating 
home, a deeper calculation of the economy and precise law changes are not included in 
the thesis and are therefore suggestions for further research. 

Keywords: Alternative housing, alternative land use, floating houses, housing 
shortage, living on water, shoreline protection, urban development. 
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Sammanfattning 
Syfte: Bostadsbristen drabbar alla, i framtiden måste vi utforma bostäder och stadsdelar 
som främjar social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Flytande bostäder har dessa 
egenskaper men har svårt att etablera sig i Sverige. Studien syftar till att utreda 
möjligheter och problem som finns för flytande bostäder i Sverige. 

Metod: Studien har en genomgående kvalitativ karaktär. Metoderna är 
semistrukturerade intervjuer, observationer och dokumentanalys. Respondenter är 
myndigheter, fastighetsägare och entreprenörer.  

Resultat: De återkommande problemområden som hittades var ekonomi, juridik och 
teknik. Oro för tekniska lösningar nämndes enbart av respondenter som saknade 
erfarenhet av flytande bostäder. Det som skiljer en flytande bostad från en på mark är 
att dragningar för el, vatten och avlopp dras i vattnet samt att flytanordning och dess 
anslutning till fast mark tillkommer. Att bygga på vatten blir inte nödvändigtvis dyrare 
jämfört med att bygga på land. Det är osäkerhet och oerfarenhet som kan göra att 
färdigställandet av en flytande bostad dyr. Det område som anses vara det största 
hindret är juridiken. Bygglovsprocessen är längre på grund av att det finns fler regelverk 
och myndigheter inblandade. Rent konkret är det den svenska lagstiftningen för 
strandskydd, vattenverksamhet och detaljplanering försvårar processen för flytande 
bostäder.   

Konsekvenser: Genom att ge kommuner större frihet i exploatering av marken kan 
genombrottet för flytande bostäder i Sverige underlättas. Detaljplaneringsarbetet 
behöver inkludera vattenområden för att underlätta bygglovsansökan. Det behövs fler 
referensobjekt för att den flytande bostaden inte ska ses som främmande och för att ge 
en större kännedom om flytande hus. Idag förknippas flytande bostäder med lyx och 
inte som ett bidrag i lösningen på bostadsbristen.  

Begränsningar: Studien avser Sverige som geografisk region. Respondentsgrupperna 
som intervjuats är myndigheter, entreprenörer och fastighetsägare och därför är 
resultatet talande för endast dessa kategorier, likväl som ett fåtal respondenter från 
dessa grupper talar för dess majoritet. Ett skissförslag, kalkyl eller konkreta lagförslag 
ingår inte i rapporten och anses därför vara förslag på vidare forskning. 

Nyckelord: Alternativa boendelösningar, alternativ markanvändning, boende på 
vatten, bostadsbrist, flytande bostäder, strandskyddet, stadsutveckling 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, problembeskrivning och mål med tillhörande 
frågeställningar, avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
Flytande bostäder som koncept är större i utlandet än i Sverige. Där markytan är en 
begränsningsfaktor, som exempelvis i Nederländerna, ses en växande trend av flytande 
bostäder. IJburg är en samling artificiella öar och flytande bostäder i Amsterdam. 
Området har 10 000 invånare men det uppskattas stiga till 45 000. IJburg byggdes för 
att stävja bostadsbristen i den tätbefolkade och översvämningskänsliga staden 
(Iamsterdam, 2017). I London planeras ett flytande bostadsområde i stadsdelen Royal 
Docks. Arkitektbyrån dRMM vann utformningstävlingen och har föreslagit ett område 
med 50 bostadsenheter blandat med kommersiella, turist och kulturella delar (dRMM, 
2014).  Utöver markbrist och alternativ exploatering diskuteras flytande bostäder som 
alternativ i en värld som påverkas av översvämningar och global uppvärmning. 
“Architects and city planners across the world are starting to look beyond the traditional 
confines of the city, towards building on water as one of the answers to reducing inner 
city population density and also developing flood-resilient design” (Ross & Paddison, 
2016). Den nederländska arkitektfirman Waterstudio har ritat ett koncept de kallar för 
”amphibious architecture” som bygger på att byggnaden kopplas loss vid översvämning 
och då istället flyter (Aleksić, Kosanović, Tomanović, Grbić, & Vera, 2016).  

I Sverige finns fåtal exempel på flytande bostäder. Ledande inom tillverkning av 
flytande villor är AquaVilla AB som har villor främst i Pampas Marina i Stockholm 
(Aquavilla, 2017). Utöver detta har Kalmar, Karlstad, Sundsvall och Nacka boende på 
vatten i mindre skala.  

1.2 Problembeskrivning 
År 2016/2017 redovisade 83 % av Sveriges kommuner underskott på bostäder, i vilka 
94 procent av befolkningen bor (Boverket, 2016). Bostadsbristen beror till stor del på 
att Sverige haft ett lågt bostadsbyggande jämfört med andra länder, kombinerat med en 
stigande befolkningstillväxt (Olofsson, Holmberg, & Bjurenvall, 2015).  
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Figur 1. Tillväxt i antal bostäder och befolkning (Olofsson et al.,2015). 
Varje kommun i Sverige har enligt bostadsförsörjningslagen § 1 (SFS 2000:1383) 
skyldighet att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Bostadsbristen 
påverkar möjligheten att flytta vilket leder till begränsningar för de som söker jobb eller 
studier på annan ort. Som prognosen ser ut idag kommer vi inom snar framtid behöva 
olika bostadslösningar för möta bostadsbristen (Länsstyrelsen, 2016). 
Flytande bostäder erbjuder flera möjligheter för framtidens byggande vilka Stopp och 
Strangfelt (2010) belyser:  

§ Alternativa energiresurser, att använda vattnets temperatur för att värma eller 
kyla ned byggnaden 

§ Människor har en naturlig dragning till vatten 
§ Alternativt markanvändande då vatten är mark som tidigare inte tagits i anspråk  
§ Flytande bostäder måste stå emot klimatet i annan utsträckning vilket kan 

resultera i utvecklande av nya eller förbättrade byggmaterial 
§ Flytande bostäder erbjuder flyttbarhet och flexibilitet 

En annan fördel med flytande bostäder är deras naturliga anpassning till stigande 
vattennivåer (Aleksić, Kosanović, Tomanović, Grbić, & Vera, 2016). Sofie Storbjörk, 
forskare Centrum för klimatpolitisk forskning vid Lunds universitet, menar att trots 
fördelarna med flytande bostäder är det få förslag med genombrott i Sverige. ”Allt som 
byggs nära vatten i Sverige kräver tillstånd. Trots att kommuner föreslår detaljplaner 
med flytande hus blir de aldrig av. Vi vet ännu inte varför, kanske beror det på 
regelverket” (Loxdal, 2015).  

Sammanfattningsvis så kräver bostadsbristen i Sverige nya bostadslösningar. Flytande 
bostäder erbjuder flera fördelar för framtidens byggande. Trots dessa fördelar är det få 
flytande bostadsprojekt som genomförs. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att utreda möjligheter och hinder för en flytande bostad Sverige.  

Frågeställningarna vi vill besvara är:  

§ Vilken attityd har myndigheter, entreprenörer och fastighetsägare gentemot en 
flytande bostad?  

§ Varför ser vi inte fler genomförda flytande bostäder idag? 
§ Vilket är det största problemet som ett flytande bostadsprojekt kan stöta på idag?  

1.4 Avgränsningar 
Studien har en avgränsning till Sverige och den lagstiftning som råder här. Det är en 
kvalitativ studie som bygger på intervjuer, observationer och dokumentanalys. Ett urval 
av intervjurespondenter agerar för majoriteten, vilket kompenseras av att analysen då 
blir djupare (Hedin, 1996).  

Studien har ett rent utredande syfte och kommer därför inte att resultera i förslag på 
lagändring eller skissförslag för flytande bostäder.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex kapitel: 

§ Kapitel 2 Metod och genomförande, beskriver undersökningsstrategin och 
vilken metod som valts för datainsamling. Därefter följer koppling mellan 
frågeställningar och datainsamlingsmetod. Metoderna beskrivs för att inleda till 
arbetsgången som avslutas med beskrivning av validitet och reliabilitet.  

§ Kapitel 3 Teoretiskt ramverk, beskriver fem teorier som tillsammans med 
koppling till det teoretiska ramverket används för att svara på 
frågeställningarna. Ramverket ämnar även i att sätta syfte och frågeställningar i 
ett reellt sammanhang, för att visa att problemet är aktuellt att belysa. 

§ Kapitel 4 Empiri, presenterar insamlade data för de tre metoder som valts.  
§ Kapitel 5 Analys och resultat, introduceras med analys över resultatet i helhet 

och avslutas med uppdelning i resultat och analys för varje frågeställning.  
§ Kapitel 6 Diskussion och slutsatser, är uppdelat i fem underkapitel där 

resultat, metod och begränsningar har egen diskussion. Slutsatser och 
rekommendationer följt av förslag för vidare forskning avslutar kapitlet.  
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2 Metod och genomförande 
Följande kapitel beskriver hur arbetet genomförts, vilka metoder som valts för 
datainsamling samt diskussion om studiens trovärdighet.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategin är kvalitativ vilket lämpar sig då arbetet syftat att utreda 
anledning till hur och varför (Merriam, 1996). Arbetshypoteser, idéer och kvalitativa 
gissningar har styrt fokuseringen och resulterat i en insamlad data som antingen 
verifierat eller reviderat tidigare antaganden. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
§ Vilken attityd har myndigheter, entreprenörer och fastighetsägare gentemot en 

flytande bostad? 

Frågeställningen besvarades genom semistrukturerade intervjuer.  Intervjuerna hade en 
kvalitativ karaktär för att inleda till ett samtal där ämnen snarare än precisa frågor styrde 
intervjun i rätt riktning.   

§ Varför ser vi inte fler genomförda flytande bostadsprojekt idag? 

Här användes en blandning av semistrukturerade intervjuer och observationer av 
referensobjekt. Resultatet av intervjuerna vägdes mot motsvarande lösning på land för 
att poängtera fördelar och nackdelar med en flytande bostad. Även delar av empirin 
från första frågeställningen används för att besvara denna fråga.  

§ Vilket är det största problemet som ett flytande bostadsprojekt kan stöta på idag?  

Frågeställningen besvarades genom semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys.   

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Observationer 
Fysiska exempel på flytande bostäder observerades genom platsbesök och 
fotografering. Under platsbesöken studerades hur objekten relaterade till sin 
omgivning, som låg till grund för diskussion kring attityd gentemot flytande bostäder. 
Fotografering verktyget som användes för dokumentation.  

2.3.2 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer hölls med 2–4 personer inom varje intressentkategori; 
myndighet, fastighetsägare och entreprenör. Respondenterna valdes först och främst 
utifrån deras erfarenhet av flytande bostäder, därefter om dem verkar i en stad där 
flytande bostäder är möjliga eller att de på annat sätt arbetar med flexibla och alternativa 
bostäder.  Intervjuerna valdes semistrukturerade för att ge respondenten möjlighet att 
utveckla intervjun och påverka den utöver den förberedda intervjumallen. Intervjuerna 
hade en uppdelning där de skilde sig beroende på vilken intressentkategori som den 
intervjuade tillhörde. Då platsbesök med semistrukturerade intervjuer är tidskrävande 
(Dahmström, 1991) så har intervju över telefon vid enstaka tillfälle förekommit.  
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2.3.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen användes för att komplettera informationen som givits av de 
föregående datainsamlingsmetoderna. Det angreppssätt som valts är det 
”problemorienterade”, som i Bell (2006) beskrivs som att läsande av sekundärkällor 
formar frågeställningar vilka avgränsar undersökningen som hjälper fokuseringen av 
undersökningen av primärkällorna.  

Primärkällorna i denna mening är respondenternas svar vid intervjuer och fotografering 
vid observationer. Sekundärkällorna är de tekniska dokument som beskriver 
installationer och kopplingar av el, vatten och avlopp.  

2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Litteratursökning 
För att beskriva forskningsfronten påbörjades arbetet med litteratursökning vilket 
tryggade undersökningens relevans. Resultatet låg även till grund för 
dokumentanalysen. Den insamlade empirin diskuterades med hjälp av den kunskap som 
litteratursökningen bidrog med.  

De vetenskapliga artiklarna hämtades från Google Scholar, Diva, Scopus, Science 
Direct, Jönköpings högskolebibliotek samt stadsbiblioteket i Jönköping. Sökorden var: 
Alternative housing, alternative land use, floating architecture, floating houses, housing 
shortage, low cost housing, modular housing, shoreline protection, social housing, 
student housing. Följande tabell visar antal träffar för varje nyckelord på respektive 
databas.  

Tabell 1 

Antal sökträffar för respektive sökord 

 

2.4.2 Intervjuer 
Arbetet med intervjuerna började med tabell där information om planerade intervjuer 
fördes in (se bilaga 1).  Avgränsning till tre intressegrupper gav respondenter inom 
kategorierna; myndigheter, fastighetsägare och entreprenörer. Intervjumallen var 
liknande för samtliga kategorier med förberedda frågor som berörde attityd, möjliga 
hinder, tekniska lösningar, fördelar/nackdelar och ekonomi. Mallens frågor anpassades 
något för varje kategori, men övergripande fick den samma karaktär vilket möjliggjorde 
jämförelse av intervjusvaren i analysen av empirin. Sammanfattning av intervjuer ses i 
bilaga 2 - 10. Varje intervju varade mellan 30 - 60 minuter och efter fråga om samtycke 
spelas den in. Bearbetningen av empirin gjordes i tre steg (Hedin, 1996). 

1. Kodning i nyckelord 
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Detta skede handlade om att analysera intervjun och hitta huvudpunkterna. På 
detta sätt kortades intervjun ner till en mer hanterbar längd. 

2. Sökning efter teman 
Nyckelord plockades ur för att se likvärdigheter med viljan om att hitta den 
underliggande meningen om vad respondenten sa under intervjun. 

3. Sökning efter mönster 
Sista skedet ämnade hitta fenomenet vilket gav svar på vår frågeställning. 

Ovanstående punkter utvecklades till de steg som ses nedan, specifikt för denna 
utredning: 

1. Följande teman förekom i samtliga intervjuer;  
- Personliga åsikter 
- Branschens attityd 
- Motgångar för flytande bostäder 

2. De svar som gavs sammanfattades för att se medhåll eller motsägningar i 
respondenternas svar. Sammanfattningarna ses i kapitel 5.1 - 5.3. 

3. Tillsammans med observationer utgjorde intervjuerna grund för svar på 
frågeställningarna, vilka ses i kapitel 6.2 - 6.4. 

2.4.3 Observationer 
Genom platsbesök och fotografering observeras referensobjekt. Det som observerades 
var referensobjektets relation till sin omgivning samt tekniska lösningar för anslutning 
mot fastland och koppling till avlopp, el och vatten. Mer om referensobjekten hittas i 
kapitel 4.2.  

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Reliabilitet 
För att trygga att studiens tillförlitlighet användes en frågemall för respektive grupp av 
respondenter. Tillförlitligheten säkrades även av blandningen av objektiva data såsom 
platsbesök eller tekniska sekundärdata samt med öppnare intervjuer (Befring, 1994). 
Intervjumallens relevans tryggades genom att låta oberoende parter gå igenom frågorna. 
Frågorna lästes av klasskamrater, samt att två testintervjuer gjordes. Testintervjuerna 
resulterade i att frågorna blev mer tematiska än tidigare.  Även om tillvägagångssättet 
enbart gav en övergripande bild av hur frågorna påverkar de faktiska intervjuerna så 
gav det en fingervisning om huruvida frågorna var tillförlitliga eller ej (Bell, 2006). Att 
vi var två som intervjuade samt att intervjuerna spelades in säkrade reliabiliteten 
ytterligare. 

2.5.2 Validitet 
Validiteten säkrades genom icke ledande frågor som gav utrymme för reflektion från 
respondenten (Befring, 1994). Ett intervjubrev skickades ut till respondenterna innan 
varje intervju för att ge dem möjlighet till att förbereda sig, vilket tryggade validiteten 
ytterligare. På så vis gavs utförligare svar då respondenten var förberedd på 
diskussionsunderlaget. Intervjubrevet var även till för den etiska aspekten, så att 
respondenten gavs möjlighet för invändning samt visste hur empirin hanterades (Hedin, 
1996). En annan aspekt som tryggade validiteten var att flera respondenter från varje 
intressekategori intervjuades. För att säkerställa att frågorna inte var ledande ombads 
klasskamrater och handledare genomgå frågorna innan intervjuerna hölls.
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet beskriver fem teorier för vilka det teoretiska ramverket är uppbyggt på. 
Teorierna är följande: tekniska lösningar, juridik, ekonomi, alternativa bostäder och 
boende på vatten. Dessa teorier används för att, tillsammans med koppling till den 
vetenskapliga litteraturen, besvara de tre frågeställningar som studien syftat att utreda. 
Ramverket ämnar även sätta syfte och frågeställningar i ett reellt sammanhang, för att 
visa att problemet är aktuellt att belysa.  

3.1 Kopplingar mellan frågeställningar och teori 
Teorierna baseras på följande frågor; 

1. Vilken attityd har myndigheter, entreprenörer och fastighetsägare gentemot en 
flytande bostad? 

2. Varför ser vi inte fler genomförda flytande bostäder idag? 
3. Vilket är det största problemet som ett flytande bostadsprojekt kan stöta på idag?  

Som figur 2 nedan visar besvaras frågeställning 1 av teorierna Alternativa bostäder, 
Juridik och Boende på vatten. Frågeställning 2 besvaras med teorierna Juridik och 
Boende på vatten. Juridik. Teorierna Tekniska lösningar och Ekonomi besvarar fråga 3.  

 

Figur 2. Kopplingar mellan frågeställningar och teorier. 
 

3.1 Alternativa bostäder 
Alternativa bostäder för studentbostäder kan främja sociala interaktioner och 
individualism, om behovet analyseras (Jaglarz, 2016). Multifunktionella 
modulbostäder är ett alternativ som i sin natur är anpassningsbar. Flexibla delar i 
byggnaden skapar enheter som är privata eller öppna, allt utifrån behovet (Jaglarz, 
2016).  
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Om flera lågprisprojekt samlas i samma område skapas idén om ett område för 
låginkomsttagare, ett friskt samhälle behöver områden med en blandning av låg till 
höginkomsttagare. För att uppnå detta finns ett koncept som kallas för ”Mosaic Housing 
model”. I den kombineras parhus bredvid terrasshus som båda bör vara inom 
gångavstånd till större byggnader som villor eller lägenheter (Bajunid & Ghazali, 
2009). 

”Ett hus i huset” är ett koncept som innebär att en förstärkt kärna med ett klassiskt 
skyddsrum under, byggs inuti en vanlig byggnad. Detta för att fysiskt kunna skydda de 
boende från extremt väder såsom en tornado. Ett annat exempel på arkitektur som 
räddning vid oförutsedda katastrofer är ”The Clear Hub”, vilket är en byggnad med 
fristående konstruktion som ska vara möjlig att etablera även om infrastrukturen 
förstörts (Aleksić, Kosanović, Tomanović, Grbić, & Vera, 2016). 

 

3.2 Boende på vatten 
Människan har under historien bott på eller nära vatten. Byggtekniken och arkitekturen 
har berott på klimat, kultur och lokala resurser. Vatten är en källa till rekreation och 
med städernas expansion kan det bli nödvändigt att åter bygga flytande bostäder. 
Vattnet som alternativ markanvändning kräver större hänsyn i miljövänligt materialval, 
tack vare påverkan av vatten och klimat (Stopp & Strangfelt, 2010). 

När det är vatten som bär huset, då huset inte är förankrat med pålning eller liknande, 
så medföljer även en ökad flexibilitet och flyttbarhet vilket gör att bostäderna inte 
begränsas för en enskild plats. Ett platsförslag för flytande bostäder är nedlagda hamnar 
eller varv. Då hamnen är nedlagd så skapar boende där en omvärdering av stadsdelen 
och landskapet intill (Stopp & Strangfelt, 2010). 

Vattnet innebär även större risker på grund av klimatet. Vind, vågor, regn, is och 
solstrålning påverkar konstruktionen, och utöver detta innebär årstidernas 
klimatvariation i kombination med det utsatta läget även ett större underhåll (Stopp & 
Strangfelt, 2010) 

Ett exempel där bostäderna är anpassade efter den föränderliga miljön är i utvecklandet 
av bostäder efter stormen Katrina som drabbade södra USA. Då lades fokus på bostäder 
som följer den stigande vattennivån. ” …there is a distinguished question of how to deal 
with the subject of building in the future that will certainly be marked by even greater 
consequences of climate change” (Aleksić et al., 2016).  
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3.3 Juridik 
 

Detaljplan 

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av vatten, mark och byggande på 
dessa. Kommunerna är då skyldiga att upprätta en översiktsplan där tillföljande 
detaljplaner ingår (SFS 2010:900). Detaljplanen redogör områdens tänkta exploatering 
och syfte, som bygglovsansökningar sedan prövas mot. Möjligheten att få bygglov 
godkänt begränsas om bygglovsansökan avviker från detaljplanen. Ansökan kan 
godkännas om avvikelsen är liten och om den inte strider mot det tänkta syftet (SFS 
2010:900). Grannar eller andra berörda lämnas då möjlighet till överklagan, men har 
inte sista ordet i beslutsfattande om godkännande av bygglovet. När överklagan nått 
kommunen bedömer byggnadsnämnden om omprövning, alternativt skickar överklagan 
vidare till Länsstyrelsen. En rättstidsprövning görs om nämnden anser att något är 
oriktigt. Varje rättsprövning har begränsad tid, men varje överklagan kräver också egen 
rättsprövning (SFS 2010:900). 

Då bygglovsansökan frångår detaljplanen kan detaljplanen överprövas. Detta 
förekommer sällan och under 2016 beslutande sammanslaget Sveriges Länsstyrelser att 
överpröva 23 detaljplaner, vilket motsvarar knappt 1,5 % av det totala antagna antalet 
detaljplaner. Detta är lägre än tidigare år, då genomsnitt vanligtvis ligger kring 2% 
(Boverket, 2017). 

Strandskydd 

Strandskyddet tillkom 1950 och finns för att bevara allmänhetens friluftsliv samt bevara 
land- och vattenområden som anses biologiskt värdefulla (Naturvårdsverket & 
Boverket, 2010).  

Strandskyddet gäller all vattenmiljö, 100 meter från vattenkanten både upp på land och 
ut i vattnet. Det är förbjudet att inom detta område bygga, gräva eller anlägga. På fåtal 
platser är strandskyddet upphävt, likväl som det på fåtal platser är utökat 
(Naturvårdsverket & Boverket, 2010).  

Kapitel 11 i Miljöbalken reglerar vattenverksamhet som avses bland annat som 
följande: 

§ uppförande eller ändring av en anläggning i ett vattenområde, 
§ fyllning eller pålning i ett vattenområde, 
§ bortledande av vatten från ett vattenområde 
§ markavvattning 

Då vattenverksamheten faller under ovanstående krävs tillstånd för prövning av mark- 
och miljödomstolen. Undantag råder för vattentäkt för jordbruksverksamhet, 
husbehovsförbrukning, värmeförsörjning och en- eller tvåfamiljsfastigheter. Även 
odlingar för fisk och kräftdjur eller anläggningar för värmedistribution har dispens från 
tillståndsprövning.  Anmälan för vattenverksamhet görs hos kommun eller 
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Länsstyrelse, som sedan tidigast åtta veckor efter anmälan prövar ansökan och skickar 
vidare ärendet till mark- och miljödomstolen för godkännande (SFS 1998:808).  

För dispens från strandskyddet krävs att anspråket av mark inte försämrar allmänhetens 
tillgång till stranden, och att det inte försämrar livsvillkoren för flora och fauna. Det 
finns ett fåtal undantag där tillstånd eller dispens inte behövs. Då gäller att byggnaden 
inte kan ligga på annan plats än strandskyddat område, och att denna mark då ses som 
lämpligast (Naturvårdsverket & Boverket, 2010).  

Efter ansökan om dispens beslutar den myndighet dit ansökan skickats om den ska 
beviljas eller inte. Därefter har den sökande möjlighet till överklagan av beslutet inom 
tre veckor. Länsstyrelsen ska under samma tid granska kommunens beslut. Därefter 
granskar Naturvårdsverket Länsstyrelsens beslut och kan överklaga detta, likväl som 
allmänhet och ideella föreningar som har intresse av att bevara stranden i sitt skick. Då 
dispens beviljats ställs krav om minst tio meters fri passage lämnas åt allmänheten, för 
att inte bortse från den allmänna tillgängligheten till stranden och vattnets kvalitéer 
(Naturvårdsverket & Boverket, 2010).  

I Strandskydd (2010) beskrivs nya strandskyddsregler som värnar om 
landsbyggnadsutvecklingen. Här anges med heldragen linje för vilka områden som 
kommunerna inte får peka ut områden för strandnära byggnationer, med streckad linje 
för var dem bör vara restriktiva och utan linje där de är fritt att ansöka om bygglov. 
Följande områden ses i figur 3 nedan. Denna generella avgränsning kritiseras av 
Lindgren (2009), som menar att strandskyddet inte är likvärdigt applicerbart i hela 
landet och att det på vissa orter anses att utveckling går före.  
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Figur 3 Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (Naturvårdsverket & 
Boverket, 2010). 
”I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt kap.7 miljöbalken för ett 
område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk 
på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset” (SFS 
1998:808).  

Ska detta gälla krävs enligt MB 7:15, 18 § att området ska vara utan betydelse för 
strandskyddets syften och att området enligt PBL (SFS 2010:900) omfattas av 
detaljplan (SFS 1998:808). Lagändringen har medfört att man år 2016 vid antagandet 
av detaljplaner upphävde strandskyddet i 215 fall, eller 13,4 procent av det totala antalet 
detaljplaner (Boverket, 2017).  
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Figur 4. Andelen detaljplaner där strandskyddet upphävts i förhållande till det 
totala antalet antagna detaljplaner (Boverket, 2017). 
Om ansökan gäller byggnation vid strandkanten tillkommer regler från Miljöbalken. 
Byggnationer och muddring i vatten kräver särskilt tillstånd, och utsläpp i samband med 
byggnation kan även kräva särskild prövning (Naturvårdsverket & Boverket, 2010).  

Den största problematiken kring strandskydd är bristen på balans mellan olika intressen 
(Lindgren, 2009). 

 

3.4 Ekonomi 
Ekonomiska och sociala katastrofer till följd av stigande vattennivåer är ett problem 
som flertalet länder i världen redan ställs mot. 136 av de största kuststäderna i världen 
kommer att få stora ekonomiska problem med översvämningar av boenden de 
kommande 50 åren. De genomsnittliga globala förlusterna för översvämmade bostäder 
år 2005 var omkring 6 miljarder amerikanska dollar. Om klimatförändringarna 
fortsätter som nu kan vi räkna med att detta har ökat till ett genomsnitt på 52 miljarder 
dollar tills år 2050, enbart med de socioekonomiska aspekterna i anspråk (Halegatte, 
Breen, Nicholls, & Morlot-Corfee, 2013).  

Hallegatte et al., (2013) poängterar vikten av att små länder som ännu inte är vana vid 
översvämningskatastrofer förbereder sig för detta. Att det i de små länderna är än 
viktigare då översvämning av en nyckelstad i ett litet land påverkar hela landets 
ekonomi. Men Hallegatte et al., (2013) ser även problematik med att politikerna i dessa 
länder ogärna prioriterar katastrofberedning då dem inte har drabbats. Detta påstås i 
studien vara en utmaning som regeringen i samtliga länder borde belysa, innan 
katastrofen står utanför dörren. ”For all cities, the preparation will save lives and money 
in the future” (Hallegatte et al., 2013).  

I London har Baca Architects ritat flytande timmerhus som svar på stigande 
vattennivåer. Projektet är ritat med praktiska och ekonomiska ambitioner och är en 
kompakt tvårummare för 200 000 £ (Ross & Paddison, 2016). 
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” Architecture can only respond to overpopulation by addressing the questions of 
density, economy and speed of construction… the space of large rivers in urban areas 
can offer answers to these questions” (Ross & Paddison, 2016). 

Det danska flytande bostadsprojektet Urban Rigger riktar sig enbart mot studenter, och 
är 12 visningslägenheter med en hyra på 5700 - 6700 kronor i månaden. Grundaren 
Kim Loudrup planerar att bygga 1000 - 1500 boenden av denna typ runt om i Europa 
(Ross & Paddison, 2016).  

Då den flytande bostaden inte har fått sitt genomslag i Sverige så är byggandet av 
flytande bostäder kostsamt. Referensobjektet Kv. Sjögången i Karlstad kostar 11 900 - 
12 600 kronor i månaden för 150 m2, exklusive el och vatten. Anledningen till de höga 
hyreskostnaderna var att projektets skala kombinerat med tidskrävande prövoprocess 
(KBAB, 2017).  

Marinstaden i Nacka var ett visionsprojekt med arkitektritade flytande villor i vad som 
då sades bli en flytande stadsdel. Projektet presenterades med frasen ”platsen på jorden 
för dig som vill leva vid vattnet”. Trots detta är det idag enbart fem av 65 villor byggda. 
Anledningen var att husen, som kostat 7,5 miljoner styck, inte såldes. Enligt Mats 
Ehmtén påverkade förseningar i byggprocessen och lågkonjunkturen priset. 
Förberedelser för fler villor är redan klara, infrastruktur och markarbeten för 30 
miljoner är redan gjort. Kommunen täckte upp för vatten och avlopp och 
framdragningen kostade ca 4 miljoner (Löwenfeldt, 2013).  

3.5 Tekniska lösningar 
De tekniska lösningarna för flytande bostäder delar många likheter med en bostad på 
land, med några skillnader: rördragning, flytanordning och stommaterial. 

Rördragning för vatten, el och avlopp sker i eller under flytanordningen och ansluts 
sedan till huvudnätet på land, alternativt en central på flytanordningen (Stopp & 
Strangfelt, 2010). Det omgivande vattnet erbjuder alternativ energiresurs som man kan 
värma upp, eller kyla ned byggnaden. Detta kan ske via rör i pontonen eller genom att 
låta vatten flöda genom klimatskalet på byggnaden med hjälp av densitetskillnaderna 
för vattnet orsakade av olika mängd solstrålning på fasaderna (Aquavilla AB, 2017) 
(Stopp & Strangfelt, 2010). 

Två flytanordningar för flytande bostäder är pontoner och kassuner. Pontoner utförs i 
armerad betong eller stål. De naturliga vind- och vattenförhållandena som en flytande 
bostad utsätts för resulterar i nya betongrecept och innovativa betongsamansättningar. 
Stålpontoner måste behandlas med extra högkvalitativt ytskikt (Stopp & Strangfelt, 
2010). Att bygga i kassun innebär att nedsänka byggnaden i flytanordningen, som figur 
fyra nedan visar (Aquavilla AB, 2017).  
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Figur 5 Kassunritning (R. Bergström, personlig kommunikation, 4 april, 2017). 

 

Stomdelarna i en flytande bostad utsätts för större yttre påfrestningar jämfört med en 
bostad på land. Materialen som väljs måste klara av de ytterligare påfrestningarna från 
vind, vatten, is och sol (Stopp & Strangfelt, 2010). 
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Figur 6 Tekniska lösningar Aquavilla (Aquavilla AB, 2017). 
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Figur 7 Rördragning under ponton Kv. Sjögången i Karlstad. 

 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Nedan ses ett schema över vilka vetenskapliga artiklar som svarar för respektive teori. 
Utöver vetenskapliga artiklar används även Sveriges Rikes Lag, både som tryckt 
upplaga men också i sammanfattad form via Naturvårdsverkets hemsida och Boverkets 
kunskapsbank likväl som primärdata från intervjuer.  

Jaglarz (2016) är en studie om hur framtidens studentboende kan utformas både rums- 
och formmässigt för att främja lärande och social interaktion. Denna studie stödjer 
teorin då den lyfter alternativa bostadsformer och har ett socialt och hållbart koncept.  

Aleksic et al., (2016) studerar och klassificerar boenden som påverkats av sociala 
komplikationer i samband med klimatrelaterade katastrofer och extrema 
väderförhållanden. Genom jämförelse mellan krisboenden och vanliga boenden dras 
slutsats om behov av systematiska lösningar innehållande både hållbar och 
klimatbeständig design.  

Lundgren (2009) lyfter i sin text fram kritik mot hur strandskyddreglerna i Sverige ser 
ut idag. Ett mer flexibelt strandskydd föreslås.  

Stop & Strangfeld (2010) diskuterar behovet av flytande hus som svar på ökad 
befolkningstäthet och den stigande havsnivån. De nämner för- och nackdelar med 
flytande hus och möjligheterna med att använda vatten som en alternativ energikälla. 
Studien bidrar till teorin om hus på vatten genom att belysa för- och nackdelar och på 
så sätt ger tydligare bild om hur gestaltning, materialval och byggteknik bör beaktas. 
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Bajunid & Ghazali (2009) utreder möjligheten för ”Affortable Mosaic Housing” 
konceptet för att hitta en bostad anpassad för alla ekonomier, för att alla familjer skall 
kunna bo. Studien behandlar även problematiken med koncentration av ekonomisk 
utsatta ur social synvinkel, vilket behövs i tänkandet om alternativa bostäder.  

Hallegatte et al. (2013) är en artikel i Nature climate change som poängterar vikten av 
att världen förbereder sig för de ekonomiska och sociala katastrofer som den stigande 
vattennivån medför. Den stödjer teorin ekonomi då den belyser värdet av att 
förberedelse i kustnära boende för en annars ekonomisk katastrof.  

Ross & Paddison (2016) är en artikel i The Guardian, där den flytande bostaden lyfts 
som alternativ i en stad med bostadsbrist och stigande havsnivå. Artikeln belyser urval 
av ekonomiskt försvarbara boenden på vatten. Löwenfeldt (2013) är en artikel i NVP 
som diskuterar utvecklingen av Marinstaden i Nacka, och dess ekonomiska förluster 
som gett ett annorlunda resultat än det början tänkta.  

 

 

 

Figur 8 Sammanfattning av valda teorier.
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4 Empiri 
Kapitlet presenterar den data som insamlats genom intervjuer och observationer. Tre 
respondentsgrupper har intervjuats, med 2 - 4 respondenter i varje grupp. Sammanlagt 
är nio intervjuer gjorda och sammanfattade transkriptioner ses i bilaga 2 - 10. Nedan 
följer kortare sammanfattningar av intervjuerna i helhet där varje rubrik beskriver 
intervjuer för en respondentsgrupp, där frågor rör sig om attityd, flytande bostäder som 
koncept, varför så få exempel ses idag samt vad största hindret för en flytande bostad 
är. Efterföljande ses de projekt som har observerats via platsbesök. Sist ses sekundär 
teknisk dokumentation som insamlats via observation eller tillhandahållits av 
respondenter.  

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Myndigheter 
Företag och befattning: Bygglovschef på bygglovsenheten Lerums kommun, 
Stadsbyggnadsarkitekt vid stadsbyggnadskontoret Karlstads kommun.  
Intervjuare: Simon Käck och Emelie Dalblad Lundin 

Hur ser myndigheter på en flytande bostad? 
 

Personliga åsikter 
Båda parter är reserverade för flytande bostäder. Från Karlstad kommun säger 
respondenten att det handlar om att flytta strandkanten från ett ställe till ett annat, och 
att hen inte har några problem med flytande bostäder så länge man inte privatiserar och 
stänger av området. Representant från Lerums kommun, som inte har egen erfarenhet 
av flytande bostäder, ser möjligheter för byggnation på vatten men inte just i Lerum. 
Detta för att samtliga tre sjöar på ett eller annat vis inte lämpar sig för den typ av 
verksamhet, beroende på naturreservat, buller eller allmänt intresse av vattnet. Även 
om ingen ser ett flytande boende som en dålig idé så ser man fler svårigheter än 
möjligheter. 

Branschens attityd 
Svarande från stadsbyggnadskontoret i Karlstad nämner att Karlstad kommun inte ser 
några problem med flytande bostäder, såvida krav uppfylls för allas tillgång till vattnet 
samt andra intressen inte hindras. Hen tror att upphävande av strandskydd är det största 
problemet i samband med planläggningen. Svårigheter i motiverande mot andra 
myndigheter om att flytande kvarter skulle ses som särskilt skäl gör att många ger upp. 
”Hur kan vi motivera mark- och miljödomstol om att 15 hushåll är av särskilt skäl när 
det enda de bidrar med är vattennära läge för de boende?” (respondent 
stadsbyggnadskontoret). 

I Lerums kommun finns inget fysiskt exempel på flytande boende, däremot ett högt 
antal modulboenden. Modulhusen byggs för att tillgodose krav på migrantboenden, och 
enligt svarande från bygglovsenheten är där en massiv opinion mot temporära boenden. 
Trots detta prioriteras denna typ av boenden av mark- och miljödomstolen, vilket gör 
att ärendena går igenom snabbare för att fylla behovet. Utopin är att bygga permanent, 
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men då behovet knackar på dörren är det bra att ha moduler att tillgå, oavsett om de är 
på mark eller vatten.  

Största hindret i processen 
Svarande påpekar betydligt längre tidsåtgång för prövande av flytande moduler 
gentemot landbaserade. Gemensamt är även att de ser en potentiell konflikt mellan 
allmänt och privat intresse när det kommer till tillgången av vattnet vid bostäderna. De 
poängterar vikten av det allmänna rummet vid vattnet.  

Samtidigt som de trycker på att de lagar och regler som finns för strandbyggnationer är 
av största vikt, så ser de inte en omöjlighet i ett flytande boende, så länge inte krav 
frångås. Detta är det en administrativ del som tyvärr måste ta tid, enligt båda svarande. 
Respondent från Lerums kommun tycker att överklaganderätten är till deras fördel, ”Vi 
har 41 000 kontrollanter, vi behöver inte åka ut och ta reda på fel, det gör grannarna 
gladeligen.” 

Varför ser vi inte fler genomförda flytande bostadsprojekt idag? 
 
Respondent från stadsbyggnadskontoret nämner kollision när två myndigheter blir 
inblandade i samma ärende, länsstyrelse och mark-och miljödomstol. ”Det finns säker 
många saker som gör ett sådant här projekt spännande och speciellt, men det är 
prövningen som gör att projektet försvåras” (respondent stadsbyggnadskontoret). Hen 
menar att det är den komplicerade, tidskrävande och kostsamma processen som gör att 
många varken vill eller orkar driva projekten. Representant från bygglovsenheten ser 
strandskyddet som det krav där flest stöter på patrull. ”Finns fler hinder än möjligheter 
för att realisera ett sådant här projekt” (respondent bygglovsenheten). Att Göteborg har 
fler projekt på uppgång menar hen har att göra med att man där har större markbrist och 
fler lämpliga platser som exempelvis nedlagda hamnar där anslutningsmöjligheter 
redan är framdraget.  

4.1.2 Fastighetsbolag 
Företag och befattning: Fasighetsutvecklingschef på Bostadsbolaget AB (Göteborg), 
Projektledare på KBAB (Karlstad), Marknads- och uthyrningschef på Vätterhem AB 
(Jönköping).  
Intervjuare: Simon Käck och Emelie Dalblad Lundin. 

Hur ser fastighetsbolag på en flytande bostad? 
 

Personliga åsikter 
Då ena respondenten varit med under uppförande av ett flytande kvarter så skiljer sig 
hens svar något från respondenterna som inte har personlig erfarenhet. Respondent från 
KBAB talar om spänning i att få göra något nytt. Men personligen tycker hen att det 
blev dyrt, vilket delvis berodde på att det var första gången att driva denna typ av projekt 
och allt extra som ett flytande projekt innebar. Hen ser en framtid för flytande bostäder 
då vatten är en yta som annars inte används. 

Respondenten från Vätterhem tycker att det är en spännande tanke. Poängterar att deras 
bostadskö nu är över 20 000 personer och största problemet är att man inte hittar central 
mark. Jönköping har tre sjöar i centrum som man skulle kunna bygga på, men då får 
man hitta en balans så att man inte vattnet exkluderas för allmänheten. ”För oss 
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Jönköpingsbor är det definitivt en intressant tanke, en lång bostadskö samtidigt som 
halva centrum är byggt runt tre centrala sjöar”.  

Representant från Bostadsbolaget tycker att det låter spännande och positivt med nya 
bostadstyper då alla har olika behov av sin bostad. Hen ser nedlagda hamnar i Göteborg 
som potentiella områden, som exempelvis Frihamnen. Samtidigt ses svårigheter av 
exploatering i vattnet på grund av sjöfart.   

Branschens attityd 
Enligt respondent från KBAB var många oroliga för att den lugna miljön vid vattnet 
skulle störas vid uppförandet av Kvarteret Sjögången. Trots detta var där knappt 
överklaganden. Att innan ansökan informera alla i kringområdet om planen, samt att 
visa stöd från detaljplanen, var viktigt innan ansökan om bygglov.  

Respondent från Vätterhem anser att det är viktigt att bygga standardiserat för att öka 
produktiviteten. Nämner miljonprojekt och Råslätt i Jönköping som exempel; ”Råslätt 
byggdes på tre år av ett byggteam på 40 personer”. Hen tror att en sådan utveckling 
behövs ses igen för att tillgodose behovet av hyresrätter, samtidigt som byggvärldens 
sätt att bygga behöver utmanas.  

Bostadsbolagets svarande ser att branschen är innovativ och vill mycket. Hen ser att 
under en tid av bostadsbrist vill branschen mer än vad som är möjligt då man stöter på 
problem med bygglov och krav som hör en flytande bostad till.  

Största hindret i processen 
Enligt respondent från KBAB så var där inga juridiska problem med Kv. Sjögången. 
Anledningen till att det gick så smidigt trodde hen berodde på att detaljplanen sedan 
tidigare innehöll ett flytande kvarter, och att samtliga i närheten var väl informerade om 
projektet innan byggstart. I och med att detaljplanen redan var till deras fördel var 
bygglovsansökan inte heller ett problem. Det som gjorde att projektet blev komplext 
och tidskrävande var att det var nytt för alla, samt att vattendomen involverade två 
myndigheter som tillsammans skulle pröva ärendet. Krävande planeringsarbete för 
byggherren för att söka bygglov i kombination med svårigheter med detaljplanen ser 
hen som ett problem, bortsett från projektet som hen var involverad i.  

Vätterhems respondent ser en möjlighet för denna typ av projekt om en ändring av 
överklaganderätten sker. ”Det är demokratiskt riktigt med överklaganderätt, men det 
försvårar oerhört för den som prövar ärendet.” Hen ser även att strandskyddet som ger 
det allmänna tillträdet till stranden som något som väger tungt mot flytande bostäder. 
”Det finns ett dilemma med att ha bostäder på vatten men samtidigt inte ta bort den 
kvaliteten från andra som inte bor där”. 

Representant från Bostadsbolaget ser överklaganderätt och tillgänglighetskrav som 
hinder i ett projekt med mindre bostäder. Hen menar att tillgänglighetskraven ibland 
upplevs som att ”skjuta över målet” och att man skulle kunna tillgodose en del av 
bostäderna fullt tillgängliga, och på så vis ändå erbjuda lägenheter för alla. Att det finns 
många som vill vara med och tycka till är också något som ställer till det enligt 
respondenten. ”Marknadsmässigt är vatten och sjö nära bostäder en lukrativ bransch 
och det gör att överklagandeprocessen spelar in när flera personer vill ha delar av 
kakan”.  
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Varför ser vi inte fler genomförda flytande bostadsprojekt idag? 
KBAB och Vätterhem ser att detaljplaneprocessen tar för lång tid och det leder till att 
ansökan tar lång tid, blir komplex och till slut alldeles för dyr. KBAB:s respondent 
säger att det krävs mycket av byggherren i planering inför bygglovsansökan, vilket gör 
att det blir svårt att försvara ekonomiskt. ”Statistik från stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping visar att enbart 50 % av bygglovsansökningarna går igenom… kan tänka 
mig att ansökningar om att bygga på vatten ger ännu lägre resultatfrekvens, kanske en 
fjärdedel” säger Vätterhems respondent. ”Det är lättare att se problem än möjligheter” 
säger svarande från Bostadsbolaget och trycker på att vi är ovana vid denna typ av 
boende och på så vis känns det främmande.  

Tror du att hyresnivån skiljer sig per kvadratmeter när det är en flytande bostad? 
Respondenten från Vätterhem svarar att det är en ny tanke, de har aldrig gjort det 
tidigare och har man inte erfarenhet inom ett område så kostar det mer. Varenda krona 
som läggs på produktionen av en ny bostad kommer att hamna på hyran. Hen säger 
också att markkostnaden är en stor andel av bygget och att en flytande tomt oftast inte 
kräver samma arbete, vilket skulle kunna sänka hyran. KBAB svarar att hyresnivån i 
Sjögången blivit dyrare än deras andra bostäder. Årshyran ligger på 1800 - 1900 kr i 
jämförelse med 1400 – 1500 per m2. Anledningen var att en egen fastighet på vatten 
blir ”tuffare” för bara 12 lägenheter. Hen tror dock att det finns en framtid för flytande 
bostäder, trots dyrare produktionskostnader, främst på grund av att man kan exploatera 
mark som annars inte används. Respondenten från Bostadsbolaget tror inte att 
hyresnivån skulle skilja sig: ”Man åker ju på avfallshantering och installationer på ett 
annat sätt så jag tror att det är andra kostnader för ett flytande projekt som äter upp 
kostnader för markberedning etc.” 

4.1.3 Entreprenörer  
Företag och befattning: VD/husarkitekt på Abovohus AB, regionchef Väst på 
Flexator AB, utvecklare och grundare på Aqua Villa AB, civilingenjör marina system 
på Pampas Marina AB. 
Intervjuare: Simon Käck och Emelie Dalblad Lundin. 

Hur ser entreprenörer på en flytande bostadsbod? 
 

Personliga åsikter 
Samtliga respondenter poängterar fördelen med den flexibilitet och portabilitet som 
boendeformen medför samt att bristen på byggbarmark underlättas med ytor som annars 
inte tas i anspråk. Respondent (från AquaVilla) påvisar att Sverige har en 800 mil lång 
kustremsa och 50 000 insjöar, samt att intresset av att bo sjö nära är stort. Utöver detta 
svarar en respondent att marknaden borde kräva utvecklande av nya billigare 
boendeformer, om så på vatten. Samtidigt som hen poängterar vikten av att inte 
privatisera strandkanten, utan skapa ett ”open gated community” som ett bidrag snarare 
än ett ingrepp på stadsbilden.  

Branschens attityd 
Det råder gemensamma åsikter om att regelverket inte är anpassat efter boendeformen 
och den flytande marknaden. Två av fyra respondenter påpekar att omprövningar av 
tagna beslut är överhängande problemet som leder till att projekt går i stöpet. Tre av 
fyra respondenter nämner att ovisshet kring regelverk ger osäkerhet och därmed längre 
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prövotider och därmed en allt för kostsam process som drivs från ruta ett vid varje nytt 
projekt. Krångliga och kostsamma bygglovsansökningar avskräcker alla inblandade.  

En av respondenterna menar att om kommun och beslutsfattare hade insett vilken 
potential som boendeformen har istället för att se hindren så hade situationen varit 
annorlunda. Hen menar även att många större företag väntar på att någon skall bana väg 
och reda ut frågorna innan dem vågar sig på ett liknande projekt. Då ingen vågar ta 
första steget, varken som sökande eller prövande, så står utvecklingen stilla.  

Största hindret i processen 
Samtliga ser den låga graden av flexibilitet i prövandeprocessen som det största hindret, 
svårigheter i att söka bygglov avskräcker. Respondent från Abovohus AB menar att 
överklaganderätten är det första att lag ändra; ”det räcker ju med att en privatperson 
skall sätta sig på tvären för att ett sådant här projekt skall hamna hos Länsstyrelsen och 
det kostar dem ingenting, men oss kostar det sju år i detaljplaneprocessen.”  

Samtliga menar att en lagändring måste ske för att förenkla bygglovsansökan och 
prövandet av denna.  

”Har man efter mycket jobb fått en färdig detaljplan med flytande bostäder så måste 
man utöver stadsplanen även gå till länsstyrelsen och söka tillstånd för 
vattenverksamheten. Understiger området 3000 kvm är det anmälningspliktigt. 
Överstiger det 3000 kvm är den tillståndspliktig. Skillnaden är att den allmänpliktiga 
verksamheten gör att man talar om att man vill nyttja stadsplanen och då har 
länsstyrelsen möjlighet at se över verksamheten, trots att länsstyrelsen tidigare varit 
remissinstans. Är det över 3000 hamnar projektet hos mark- och miljödomstolen som 
omprövar om kommun och länsstyrelse fattat rätt beslut. Det är denna 
omprövningsprocess som är en del i den lag som försvårar uppförandet av just flytande 
bostäder.” (Respondent Aqua Villa AB) 

Varför ser vi inte fler genomförda flytande bostadsprojekt idag? 

Även här menar samtliga att den tidskrävande processen gör att projekten blir för 
kostsamma och komplexa som gör att projekten går i stöpet. Två av fyra respondenter 
ser att myndigheterna har störts ansvar i problematiken, då de styr juridiken. För att se 
en förändring menar dem att initiativet behöver komma från högre instans. Det faktum 
att det är ytterligare regelverk inblandat i ärenden om vattendom försvårar ytterligare.  

Respondent från Flexator AB har egen erfarenhet av projekt med flytande bostäder. Då 
det färdiga förslaget finns ser hen enbart tveksamhet från investerare då man inte vågar 
satsa när ovissheten i prövningen kan leda till avslag. Hen menar även att pappersarbetet 
och förberedelserna har för stor ekonomisk påverkan i jämförelse med liknande projekt 
på land, vilket gör att antingen avskrivningstiden behöver bli längre eller hyror höjas. 

Som svar på hur detta förändras svarar respondent från Abovohus AB; ”tror att vi 
behöver komma tillbaka till att kommunen ska äga bostäder, framförallt de billigare 
projekten… behövs en ändring då man får lagstadgat krav att ta emot 170 personer till 
kommunen nästa år, då krävs en högre flexibilitet i uppförandet av bostäder så att det 
går snabbt att lösa boende för alla.   
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4.2 Observationer 

4.2.1 Pampas Marina 

Besök genomfördes 2017-04-11 
På en plats där det tidigare bara var småbåtshamn startade 1991 arbetet med att bygga 
Pampas Marina i Solna. Det resulterade i en hamn med ett 20 tal företag, restauranger 
och båttrafik. Marinan är den första platsen i Sverige som erbjuder boende och 
mantalsskrivning på vatten och år 2000 kunde de första personerna flytta in i sina 
flytande hus: AquaVillorna.  

 Runt 45 familjer bor just nu på Pampas Marina i antingen AquaVillor eller husbåtar. 
(Pampas Marina, 2017) De flytande bostäderna varierar i storlek mellan 2-3 rum på ca 
72-97 m2 till 3-7 rum på 125-178 m2 (Aquavilla, 2017).  

 

Figur 9 Pampas Marina (Lundin Dalblad & Käck, 2017).  

4.2.2 Marinstaden i Nacka 

Besök genomfördes 2017-04-11 
Vid Ryssbacken på den södra sidan av Svindersvik i Nacka kommun finns en före detta 
oljedepå som nu gjorts om till ett flytande bostadsområde (HMXV Arkitekter, 2017). 
Företaget Marinstaden AB hade planer på att bygga 65 bostäder och även en flytande 
restaurang, allt ritat av HMXW arkitekter. All infrastruktur för området färdigställdes 
och fem av bostäderna byggdes år 2007. Sedan gick Marinstaden AB i konkurs och 
projektet stoppades (Löwenfeldt, 2013). Just nu byggs ett flerbostadshus vid 
strandkanten mitt emot bostäderna.  

Bostäderna är 150 m2 stora och är byggda i tre plan. Samtliga är 
tillgänglighetsanpassade (HMXV Arkitekter, 2017). Området har en gemensam brygga 
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som agerar ”innergård” med sophantering och bänkar.  Parkeringen ligger på en 
flytbrygga bredvid projektet. 

 

Figur 10 Marinstaden i Nacka (Lundin Dalblad & Käck, 2017). 

4.2.3 Urban Rigger 
Urban Rigger är ett koncept framtaget av företaget Urban Rigger i samarbete med 
arkitekten Bjarke Ingels. Konceptet är en flytande bostadsvolym som består av 
containrar lagda i två plan med gemensamhetsutrymme i mitten. 2016 färdigställdes 
den första enheten, tänkt som studentbostäder, i Köpenhamn men inga boende har 
flyttat in ännu. Enheten består av 12 stycken studentlägenheter mellan 23 - 27 m2. 160 
m2 innergård och 65 m2 takterrass. Pontonen är 230 m2 och innehåller 12 förråd, ett 
teknikrum samt tvättstuga. (Urban Rigger, 2017) Första plan är tillgängligt men 
källaren och plan 2 nås bara via trappa.   
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Figur 11 Urban Rigger (Lundin Dalblad & Käck, 2017). 

4.2.4 Sjögången 
År 2013 byggde KBAB kvarteret Sjögången i Karlstad. Fram till 1960 var Orrholmen 
(Sjögången) en sågindustri och timmer fraktades på vattnet. Idag består området av 127 
lägenheter på land och 12 lägenheter på vattnet. Lägenheterna ligger på två pontoner 
för med sex lägenheter på varje.  De flytande bostäderna är hyresrätter och har en storlek 
på 78,7 m2. Varje lägenhet ar en altan mot söder med båtplats och en takterrass i norr 
eller söder. Lägenheterna är i två plan och det finns plats för säng i entréplanet. Nedre 
plan är tillgängligt för rullstolsburna. Månadskostnaden är mellan 13 271 - 14 149 kr 
(Karlstads Bostad AB, 2013). 
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Figur 12 Kvarteret Sjögången (Lundin Dalblad & Käck, 2017). 

4.3 Teknisk dokumentation 
Den tekniska dokumentation som insamlats via internetsökning och observation ses i 
bilaga 11. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin är uppdelad i tre delar; intervjuer, observationer samt 
sekundärdata. Nedan följer sammanfattning av samtliga delar.  

4.4.1 Intervjuer  
Alla tre intressekategorier är överens om att processen för bygglovsprövning av ett 
flytande projekt är längre än för ett motsvarande projekt på land. Det är även enighet 
om att det är av största vikt att strandkanten inte privatiseras, utan att allmänheten har 
tillgång till de kvalitéer som vattnet erbjuder även om ett bostadsområde uppförs. 
Komplikationer då ytterligare instanser kopplas in i ärendet av vattendom nämns i 
intervjuer med myndighet och entreprenörer. Entreprenörerna och fastighetsägarna 
tycker att idén om flytande bostäder är spännande och ser potential för bostadsformen 
på marknaden. Myndigheterna är något mer reserverade då man ser fler hinder än 
möjligheter. I frågan om förändring håller myndigheterna fast vid att de krav som 
reglerar ärenden med flytande bostäder bör kvarstå, trots långa handläggningstider. 
Fastighetsbolagen och entreprenörerna lyfter överklaganderätten som ett problem som 
man gärna ser en förändring på.  

På frågan ”varför ser vi inte fler genomförda flytande bostadsprojekt idag?” svarar 
samtliga att komplexitet och tidskrävan av bygglovsprövandet gör att många får avslag 
eller ger upp. Entreprenörerna anser att det saknas engagemang från högre instanser för 
att påskynda processen. Fastighetsägarna konstaterar att problemet är svår planering 
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och få godkännande av bygglov och myndigheterna nämner än en gång komplexitet, 
tidsåtgång och kostnad.  

Respondent från bygglovsenheten i Lerums kommun nämner avslutningsvis att 
anledningen till att fler genomförda projekt ses i Göteborg kan vara att markbristen är 
större där och att det där med är lättare att ta beslutet om att upphäva strandskyddet. 
Dessutom finns här fler gamla hamnar och varv, vilket inte ligger i allmänhetens 
intresse och då ses som lämpliga platser för bostäder på vatten.  

4.4.2 Observationer 
Pampas Marina, Marinstaden och Sjögången är projekt som lagts på platser som setts 
som lämpliga för sitt ändamål, och där intresset för projekten övervägt intresset för 
strandskydd. Urban Rigger är ett projekt med flyttbarhet och flexibilitet i åtanke, och 
riktar sig enbart mot studenter. Boendeenheterna är komprimerade till boendeyta under 
55 kvadratmeter. Marinstaden, Sjögången och Pampas Marina har alla flytande villor, 
som har en högre prisklass och större boendeyta.  

4.4.3 Teknisk dokumentation 
Dokumenten som samlats in har fungerat som underlag för analysen av de tekniska 
installationerna för el, vatten och avlopp. Genom att jämföra de tekniska dokumenten 
med observationer av installationer kunde verifiering eller revidering angående 
svårighet kring installationerna göras. 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet kopplar samman den insamlade empirin med den teoretiska referensramen för 
att besvara ställda frågeställningar och uppnå rapportens mål.  

5.1 Analys 
För att få en tydligare överblick kring respondenternas svar och hur dessa relaterar till 
varandra har en tabell över den insamlade empirin gjorts. Som redovisat i empirin utgår 
tabellerna efter de gemensamma teman som förekommit i intervjusvaren, vilket 
förtydligar för medhåll eller motsägelser av svaren med syfte om att hitta svar på 
rapportens frågeställningar. Respondent A-B är myndigheter, C-E är fastighetsägare 
och F-I är entreprenörer. Samtliga respondenters bokstavskod presenteras nedan. De tre 
vanligast förekommande teman som tabellen visar är juridik, ekonomi och tekniska 
lösningar.  

A: Bygglovsenheten Lerums Kommun 
B: Stadsbyggnadskontoret Karlstads Kommun 
C: Vätterhem AB 
D: KBAB 
E: Bostadsbolaget AB 
F: Flexator AB 
G: Abovohus AB 
H: Pampas Marina AB 
I: Aqua Villa AB 

Tabellerna bygger på vilka teman som omnämns som ett hinder i uppförandet av 
flytande bostäder. 

Tabell 2 Summering av respondentssvar inom juridik. 

 

I tabell där juridik sammanställts syns en enighet i åsikterna hos myndigheterna. Detta 
troligtvis för att deras arbete bygger på att kontrollera att regelverk följs. 
Fastighetsägarna är överlag eniga, framförallt när det kommer till juridikens påverkan 
på bygglovshanteringen, i form av regler som rör strandskydd. Entreprenörerna skiljer 
sig något men här ser man överlag en komplexitet i processen vilket diskuteras under 
intervjuerna snarare än specifika hinder. Den respondent som här sticker ut är svarande 
från Pampas Marina AB, vilket berodde på att hen inte hade samma erfarenhet i att 
driva byggprojekt och har därför inte stött på juridiken i samma utsträckning.  Samtliga 
fastighetsägare ser bygglovsprocess och strandskydd som något som hindrar i 
byggandet av flytande bostäder. Detta beror troligen på att en snabb och okomplicerad 
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process underlättar byggandet och på så vis genererar ekonomi vilket ligger i 
fastighetsägarens intresse. Två av tre fastighetsägare diskuterar även vikten av att inte 
privatisera strandkanten, men inte med samma intresse som myndigheterna. Att 
gruppen fastighetsägare visat störst procentuell oro för juridiken är troligen för att det 
är just juridiken som leder till högre kostnader i projektet. Respondent från Aqua Villa 
AB är den respondent som har störst personlig erfarenhet av flytande bostäder och ser 
därför fler specifika problem. Resterande har ingen eller liten erfarenhet av flytande 
bostäder och därför diskuterades bygglov och den komplexa processen som de största 
problemen. 

”Det behöver bli lättare att söka bygglov för bostäder på vatten. Men problemet är att 
ingen vet hur det ska hanteras så då är det ingen som vågar göra något” (Pampas Marina 
AB).  

 Juridisk komplexitet i kombination med svårigheter där bygglovet inte får stöd av 
detaljplanen gör att många projekt avslutas redan i ansökningsskedet. Enligt flertalet 
respondenter grundar sig komplexiteten i att regelverket idag inte är anpassat efter 
flytande bostäder, i kombination med begränsad kunskap och erfarenhet om boende på 
vatten.  

”Detaljplaneprocesser är väldigt komplexa. Statistik från Stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping visar att 50 % av byggloven för bostäder på mark går igenom, kan tänka mig 
en lägre resultatfrekvens för flytande, kanske 25 %” (Vätterhem AB).  

 

Tabell 3 Summering av respondentssvar inom ekonomi 

 

Enligt tabellen ovan kan det utläsas att den grupp som lägger störst vikt vid ekonomi är 
fastighetsägare. Detta är troligen för att det är en stor del av deras intresseområde. 
Myndigheter har inte samma vinstintresse som övriga aktörer och ser därför inte 
ekonomin som ett problem. Planeringsarbetet och oerfarenheten är de punkter som är 
vanligast förekommande under intervjuerna. Aqua Villa AB som har störst kännedom 
om flytande bostäder ser branschens oerfarenhet som det enda ekonomiska hindret. 
KBAB var den enda respondenten som såg produktionskostnaden som ett problem, 
detta berodde på att problem uppstod vid byggnadstekniska moment som tidigare inte 
hanterats. Respondent A nämnde inte ekonomin då Lerums Kommun inte har flytande 
bostadsexempel, vilket försvårar jämförelsen mot kostnader för bostäder inom 
kommunen.  

Kostnaden stiger tack vare en komplicerad process för att driva igenom projektet. Detta 
gör att det krävs mycket planering innan bygglovsansökan, och projektet tenderar att 
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springa iväg i pris innan byggstart. Men rent byggnadsmässigt skiljer sig inte 
kostnaderna nämnvärt.  

 

Tabell 4 Summering av respondentssvar inom teknik 

 

Tabellen för teknik har lägst totala poäng, vilket tyder på att respondenterna ser 
tekniken som ett mindre problem än de två övre. De respondenter som visade oro för 
de tekniska problemen var respondenter som inte hade erfarenhet av flytande bostäder, 
vilket tabellens blanka kolumner för Pampas Marina AB och Aqua Villa AB 
poängterar. De resterande blanka kolumnerna tyder på att trots oerfarenhet ses inte 
tekniken som ett orosmoment. KBAB hade en del tekniska problem på grund av att 
erfarenhetsbristen kring flytande bostäder. Representanten från Aqua Villa AB menade 
att installationer sker precis som vanligt och att samtliga frågor är utredda. Detta visade 
även observationerna, där anslutningarna till vatten, el och avlopp inte avviker i 
jämförelse med hur de hade sett ut på land. Skillnaden var att vi nu kunde se 
dragningarna då dem inte var nedgrävda i marken. 

Flera av respondenterna ser att möjligheten för alternativ markanvändning är en viktig 
aspekt av flytande bostäder. Det låter en annars tätbebyggd stad expandera så länge det 
finns vatten i stadskärnan. Även flyttbarheten är en viktig aspekt, vilket även Stopp & 
Strangfeld (2010) nämner:” Floating architecture will be a resolution for the future lack 
of construction ground as a result of the growing and expanding population of the 
world”.  

Internationell vetenskaplig litteratur belyser problematiken med stigande vattennivåer, 
vilket ännu inte är ett problem som diskuteras i Sverige i samma omfattning. Den 
flytande bostaden ses som ett svar på översvämningsproblematiken i kuststäderna, som 
i Sveriges fall även är de större städerna med störst bostadsbrist. Hallegatte et al. (2013) 
nämner att de länder som idag inte har drabbats av problemen borde se över en god 
planering i expansionen av kustnära städer, för att förbereda sig för den stigande 
vattennivån. En flytande bostad i Sverige skulle vara ett svar på ett kommande problem 
då våra tre största städer ligger kustnära.  

”Det måste finnas hur många ställen som helst att kunna bygga sådana här bostäder, 
tror egentligen att det bara är byråkratin som sätter stopp för det… det är ett regelverk 
som inte är anpassat för den flytande marknaden, kolla på Holland liksom” (Abovohus 
AB). 
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5.2 Frågeställning 1 
§ Vilken attityd har myndigheter, entreprenörer och fastighetsägare gentemot en 

flytande bostad?  

Åtta av nio respondenter har en positiv inställning till flytande bostäder som koncept 
men alla påvisar att det finns problemområden.  

Attityden skiljde sig något beroende på vilket intresse varje kategori hade kring vad 
dem förväntade sig få ut av en flytande bostad. Myndigheterna är måna om vad som 
händer med strandområdet när om flytande bostäder väljs att byggas där. Strandskyddet 
finns, som vi nämnt tidigare för att göra våra vattenområden tillgängliga för alla.  

”Det handlar om att man flyttar strandkanten från ett läge till ett annat, så länge man 
tillgodoser allmänhetens tillträde, hittar en lämplig plats och inte privatiserar så kan en 
flytande bostad övertyga mig” (Stadsbyggnadskontoret Karlstad kommun).  

Fastighetsägarna är positivt inställda till konceptet men tack vare att området är så pass 
outforskat väljer man av osäkerhet bort den flytande bostaden. Entreprenörerna 
påvisade behovet av alternativa boenden men belyste problematiken i juridiken och att 
projektet måste vara ekonomiskt försvarbart.  

5.3 Frågeställning 2 
§ Varför ser vi inte fler genomförda flytande bostadsprojekt idag? 

Som vi tidigare nämnt är svårigheten i att driva projekt en avgörande faktor vid 
planering och utförande av flytande bostäder. Att fler flytande projekt genomförs skulle 
resultera att det finns fler referensobjekt vilket skulle minska osäkerheten.  

”De stora byggarna är traditionella och vill bygga på det viset de kan och därmed låta 
andra bryta is och plöja fåror. De stora jättarna kommer in när frågorna är utredda, vilket 
de är idag. Det som återstår nu är att kommunen och beslutsfattarna ska förstå vad det 
är för produkt och vilka möjligheter vi pratar om” (Aqua Villa AB).  

En annan aspekt är att de som försökt genomföra projekten inte varit uthålliga nog i 
prövningsskedet.  

”Man ger upp när man tycker att det går för trögt från kommunens sida. Kommunen i 
sin tur ser inte hur en flytande bostad kan bidra positivt, hur man kan utnyttja vattnet 
på ett nytt sätt” (Aqua Villa AB).   

5.4 Frågeställning 3 
§ Vilket är det största problemet som ett flytande bostadsprojekt kan stöta på idag?  

Som tabellerna i avsnitt 5.1 visar så ligger den största problematiken i de juridiska 
aspekterna knutna till flytande bostäder. Framför allt är det strandskyddet skapar den 
största problematiken.  

Lagen om strandskydd påverkar valet av planläggningen för flytande fastigheter som i 
sin tur påverkar möjligheterna för bygglovsbeviljande.  Även om möjligheter skulle 
finnas för beviljat bygglov så finns senare överklaganderätt, vilket ger alla möjligheter 
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att tycka till. Strandnära läge är en känslig fråga och en plats som inte bara påverkar 
personers privata och allmänna intresse, utan även djur och natur.  

De tekniska lösningarna för en flytande bostad behöver inte vara svårare för en flytande 
bostad, tvärtom så kan de ibland vara lättare, eftersom det inte krävs lika mycket 
markarbeten. För avlopp, vatten och el gäller samma principer för en bostad på land.  

En flytande bostad kan vara dyrare än en landbaserad bostad, detta beror till största del 
på att erfarenheten i allmänhet är lägre vid dessa projekt, vilket gör både projektering 
och produktion svårare. Hyran beror helt på vilken typ av bostad man väljer att bygga, 
boende på vatten möjliggör byggandet av exklusiva strandnära byggnader.  

5.5 Koppling till målet 
Resultat av intervjuerna svarar på samtliga frågeställningar och visar de tre 
respondentgruppernas åsikter om flytande bostäder samt svar för möjligheter och 
hinder för det flytande bostadskonceptet i Sverige. Även om frågor kring ekonomi och 
teknik i viss utsträckning redan är utredda så finns där fler hinder än möjligheter i 
prövandeprocessen för flytande bostäder, trots gemensam åsikt om att konceptet är 
intressant och innovativt med bostadsbristen i åtanke.   
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet diskuterar resultat, metodval, arbetsprocess och konsekvenser. Därefter 
formuleras slutsatser och rekommendationer baserat på resultatet för att slutligen ge 
förslag på vidare forskning.   

6.1 Resultatdiskussion 
Studien har god validitet då observationerna och svaren tydde på samma resultat. Att 
det finns få projekt att observera tyder på att få projekt har godkänts. Dragningar för 
vatten el och avlopp låg väl synligt vilket gav möjlighet till att koppla ihop 
observationen med svaret från respondenterna om att de tekniska lösningarna inte är 
komplexa. Ekonomin till följd av den juridiska problematiken gjorde att bostäderna 
blev dyra, vilket har lett till ett få antal färdigställda projekt på de platser där bygglov 
beviljats. Validiteten tryggas ytterligare med valet av ett brett spektrum av 
respondenter.  

Tidiga hypoteser om att de tekniska lösningarna skulle vara det största problemet har 
reviderats genom intervjuer och observationer. Likväl har teorier om ökad 
produktionskostnad förändrats. Dock ser vi att juridiken är ett större problem än vi trott, 
både i planering och produktion. 

Frågorna som alla var formade för att nå svar på personliga erfarenheter och attityd, 
utgjorde en mall för vilken hela empirin sedan komma att bygga på. Tack vare att 
frågorna var öppna och inte allt för specifika kunde även de respondenter som inte hade 
personlig erfarenhet svara på dem. Detta tyder på att frågorna var väl utformade då 
åsikter oberoende av tidigare kunskap om ämnet var av relevans.  

För ett utförligare resultat kunde fler intressenter i varje intressegrupp intervjuats. 
Intervjun med Bostadsbolaget AB gjordes över telefon och hade med fördel gjorts som 
fysisk intervju om så var möjligt.  

6.2 Metoddiskussion 
Med tanke på att studien syftade till att utreda frågor som ”hur” och ”varför” så lämpar 
sig det kvalitativa angreppssättet. De antaganden som tidigare tagits har verifierats eller 
reviderats och svaren på frågeställningarna har gett klarhet i attityden kring den flytande 
bostadens möjligheter och hinder i Sverige. De öppna frågorna har gett öppna svar, 
vilket har gjort bearbetningen svårare. Men samtidigt har de kvalitativa frågorna varken 
rätt eller fel, och dem teman som hittats i svaren ger en tydlig indikation för svar på 
frågeställningarna som studien syftade att utreda. Genom att spela in alla intervjuer gavs 
en möjlighet till sammanfattning av intervjuerna vilket underlättade strukturerandet av 
empirin, och på så sätt hittades även den röda tråden mellan intervjuerna. Detta tryggade 
även reliabiliteten.  

Att blanda intervjuer och observationer gav även en visuell relation till de problem och 
möjligheter som diskuterades under intervjuerna, vilket tydliggjorde svaren. Genom att 
granska fysiska exempel på tekniska installationer kunde spekulationer om tekniska 
svårigheter avfärdas i tidigt skede, vilket underlättade för fortsatta arbete. 

Dokumentanalysen gav indikation om att problemet var av relevans. Antalet sökträffar 
var lägst för sökorden ”floating architecture” och ”floating houses” vilket tyder på att 
detta är ett område som behöver utredas.  
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6.3 Begränsningar 
Studien hanterar frågor ställda till respondenter i Sverige. Därför är resultatet enbart 
tillämpbart i Sverige som geografisk region. Resultatet är av en generell natur då vi inte 
jobbat med ett specifikt fall men med flytande bostäder som koncept. Studien avser 
2017 och resultatet kan ha sett annorlunda ut om den genomfördes tidigare. 
Respondentsgrupperna som intervjuats är myndigheter, entreprenörer och 
fastighetsägare. Detta medför att resultatet talar för endast dessa kategorier, likväl som 
ett fåtal respondenter talar för majoriteten. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
En flytande bostad som en alternativ bostadsform är något som ses som attraktivt och 
innovativt. Det vore, som i exempelvis Holland, ett rimligt alternativ att låta städer 
expandera i vattnet för att möta svårigheter som markbrist och stigande vattennivåer. 
Analysen tyder på att det snarare finns hinder än möjligheter för den flytande bostaden 
i Sverige. Kombinationen av att Sveriges regelverk inte är anpassat för bostäder på 
vatten och att erfarenheten är låg skapar en osäkerhet som försämrar förutsättningarna 
för flytande bostäder. 

Det är inte möjligt att tillgodose allas önskemål, och som hjälp för prioritering av 
exploateringen har som tidigare nämnt Naturvårdsverket förtydligat vilka delar där 
strandskyddet inte får rubbas. Genom förtydligandet ges intressenter möjlighet för 
prövande av dispens i utvalda områden, vilket kan bana väg för större aktörer som kan 
introducera den flytande bostaden på marknaden. Dock behövs fler områden med 
möjlighet för dispens om flytande bostäder ska få ett genomslag. 

För att kringgå problematiken för strandskydd i områden för allmänt intresse bör man 
uppmärksamma platser som redan är tagna i anspråk. Referensprojekten som 
observerats har i största utsträckning legat i gamla industriområden, hamnar och varv, 
vilket kan tyda på att det är lättare att få bygglov där. Detta är platser som ofta saknar 
intresse för allmänt tillträde, och ett flytande kvarter skulle byta ut den nedlagda 
industrin till en levande del av staden. Detta kan vara en alternativ ingång för den 
flytande bostadens genomslag. En annan viktig aspekt vid utformning av flytande 
bostadsområden är att i så liten utsträckning som möjligt privatisera strandkanten. 

Förhoppningen med studien är att den ska bidra med kunskap om de problem som en 
flytande bostad kan stöta på i Sverige. 

  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Då detta är en generell utredning kan specificerade studier vara ett förslag till vidare 
forskning.  Ett förslag vore en studie där man tar fram ett skissförslag som möter alla 
de krav som ställs på en bostad som denna. En annan vore att göra en komparativ studie 
för kostnader för en flytande kontra markbaserad bostad, då juridiken även påverkar 
ekonomin vore det intressant att de för vilken grad. Förslag på hur det juridiska systemet 
kan förändras till den flytande bostadens fördel vore även det ett förslag. Det finns 
flertalet projekt som har valt att utnyttja vatten som en alternativ energikälla, även 
miljö- och energimässigt vore en komparativ studie mellan bostäder på vatten och mark 
något att belysa. 
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Bilaga 5 Intervju 4 
Bilaga 6 Intervju 5 
Bilaga 7 Intervju 6 
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Bilaga 9 Intervju 8 
Bilaga 10 Intervju 9 
Bilaga 11 Bilder från observationer - Fasader 
Bilaga 12 Bilder från observationer - Flytanordningar 
Bilaga 13 Bilder från observationer - Förankringar 





 

Sammanfattning Abovohus AB 
 

▪ Har du personlig erfarenhet av flytande bostäder? 
 

- Nej det har jag inte, förutom dem projekt som jag sett i media men ingen personlig 
erfarenhet. Jag tycker att den typ av bostad som ska utvecklas mer med tanke på att 
det är svårt att hitta mark. Vatten gör ju att det är flyttbart “och jag älskar flyttbart och 
flexibelt”.  

 
▪ Varför finns det så få exempel på flytande bostäder? Varför läggs så många projekt 

ned? 
 

- Lanskapsbilden. En av de mest jobbiga frågorna är sjönära och havsnära boenden på 
grund av strandskydd och sådana saker. Det är ett känsligt ställe att bygga på men 
tittar man exemplevis på en hamn inne i Göteborg måste det finnas hur mycket 
möjligheter som helst där det inte stör någon. Men det blir problem med att om man 
bor och har en remsa framför sig med strand så ska det plötsligt ligga bostäder 
framför. Men i städer måste det finnas hur många ställen som helst att lägga sånna här 
bostäder på och jag tror egentlien bara att det är byrokratin som sätter stopp på det. 
 
Hur ser detaljplanen ut på vatten? I detaljplanen har man inte med planer för flytande 
bostäder. Och det är ju beslut ovanifrån som styr det. Vill man så går det. Det är bara 
för dom över planen att trycka på nedåt. Hade man prioriterat flytande bostäder hos 
politikerna så hade det ju gått igenom. Det handla om viljan från politikerna längre 
upp. Man måste alltid driva projekt tillsammans hos kommunen, man kan inte bara 
visa dom hur man vill ha det utan man måste vara drivande i prokjektet med dom. Då 
händer det grejer.  Man får inte ge sig.  
 

▪ Vad är det kring attityden mot flytande boenden som man bör lägga krut på? 
 

- Det är nog det att ingen vågar ta i det och att det är ett regelverk som inte är anpassat 
för den flytande marknaden. Kolla på Holland liksom.  
   

▪ Vad har du själv för åsikt om flytande bostäder? har du hört om många flytande 
projekt på marknaden? 
 

- Tycker att det är en fantastiskt bra ide, det är som jag säger kan man inte använda 
marken mer så måste man ju nyttja vattnet, och det finns ju massor med vatten. Sen 
finns det ju krav på vart man lägger det. Och det finns ju frågor kring vatten och 
avlopp. Så är det ju både el, vatten och fiber, alla anslutningar, måste ju ligga nära 
kommunala nätverket för att funka. Man skulle kunna ha egna tankar för vatten och 
avlopp. Det måste ju inte vara så dyrt för det är ju samma princip som för en husvagn 



 

eller båt. Tillgänglighet måste ju också va lättare då det är platt.  
 

▪ Behövs det en juridisk ändring för att effektivisera byggandet? 
 

-  Det behövs absolut en ändring i systemet. Man vågar inte ta sånna här beslut, det är 
för känsligt. Det borde vara enklare med sånna här grejer. Är otroligt att man inte kan 
se behovet och inte bara fixa till den här ändringen när man får ett lagstadgat krav om 
att ta emot 170 st personer till kommunen här nästa år. Då måste det finnas en 
flexibilitet i systemet som gör att det går snabbt att lösa boende för alla. Varför vänta 
in i det sista och göra paniklösningar när det finns lösningar att tillgå, det är tråkigt. Vi 
har ett annnat problem med, överklaganderätten i Sverige. Vem som helst har rätt att 
överklaga om vad som helst utan att det kostar dom någonting. Det räcker ju att en 
privatperson ska sätta sig på tvären för att ett sånt här projekt ska hamna hos 
länsstyrelsen. Och tillslut enhetsrätten, och det kostar inte dom någonting, men det 
kostar oss 7 år i processen. Så där måste man göra något. Man ska inte bara kunna 
sätta sig på tvären bara för att man kan, för att det räcker att du har en liten avvikelse 
från detaljplanen så vågar du ju inte dra igång projektet för du vet ju inte vad 
länsstyrelsen eller rätterna ovanför säger egentligen. För är detaljplanen klar så 
handlar det ju mest om känslor, det tar lite utsikt med mera, men det kan man ju alltid 
komma runt så länge detaljplanen är fastlagd så räcker det för att motivera för 
bygglovet.  
 

▪ Skulle det effektiva byggandet bli behjälpt av någon form av lagändring, och vad hade 
du då önskat se ändring på? 
 

- Överklaganderätten, finns för många skrivkunniga och alla är mot en förändring. Sen 
är det nog så att har man ett lagkrav på att man ska ta emot en större mängd 
människor så måste det finnas en högre flexibilitet i systemet, man måste möjliggöra 
en förändring med (lokalt i en viss kommun) vad beövs just i denna kommunen? Kan 
vara bara för en viss tid, gäller inte för evigt men att man måste göra avskrivnigar och 
kan gälla för en viss period. Bra att gå tillbaka till att kommuneran äger bostäder för 
att kunna tillgodose alla, och det är nog här som förändringen måste ske.  

 
▪ Ser du några problem för att driva ett projekt om flytande bostäder. 

 
- Det vi har pratat om. Finns inga hinder att driva projektet som sådant, utan det är ju 

detaljplan och överklaganderätten som påverkar beslutsfattande som stör. Det är det 
som gör att det stannar upp. Du får ju aldrig lägga något där man äger strandkant. 
Finns ändå så mycket kust att vi lätt kan tillgodose behovet. Men att det är viktigt för 
ett säljande argument att man kan återanvända bostäderna på annat vis om dom inte 
längre fyller syftet som bostäder. Det kommer nog trots allt att vara ett behov så länge 
att innan dom kommer till en annan användning så har dom löpt ur sin tid och blivit 
avskrivna för så stort är behovet.  
 



Sammanfattning Bostadsbolaget AB 
 
 

▪ Tror du att hyresnivån skiljer per kvadratmeter för flytande bostäder?  
 

- Nej, det tror jag inte alls faktiskt. Jag vet inte om det skulle bli så mycket billigare. 
Man åker ju på avfallshantering och installationer på ett annat sätt så jag tror att det är 
andra kostnader för ett flytande projekt som äter upp kostnader för markberedning etc. 
som skulle finnas för ett projekt på land.  

 
▪ Har ni planer på flytande projekt i staden?  

 
-  Nej det har vi inte. Vi har tänkt tanken, men vi har lagt all nyproduktion i Framtiden 

Utveckling AB, och inte i den förvaltande delen som vi är. Och det är dom som 
hanterar allt det där från detaljplaner och fram till byggande. Men vad jag känner till 
så finns det inte planer för det, för vad jag kan se så det vattnet som finns har mycket 
sjöfart om man nu ska lägga det centralt, och då blir det inte helt lätt.  
 

▪ Tycker du att det behövs fler alternativa bostadsformer på marknaden för att utmana 
bostadsbristen?  
 

- Ja vet inte hur man kan utmana, men jag tror att det kan va bra att hitta nya bostäder 
för alla är ju inte stöpta i samma form. Man har olika behov. Sen är det ju inte lätt, 
särskilt inte i en fungerande bostadsmarknad där vi har priser som går upp. Så länge 
bostaden är en marknadsprodukt så är det svårt, men jag tror att det är bra att ha olika 
bostadsformer beroende på att vi har olika behov. 
 

▪ Personliga åsikter om flytande bostäder? 
 

- Bra med bostäder oavsett om dom ligger på vatten.  
 

▪ Branschens attityd mot flytande bostäder?  
 

- Branschen är nog rätt så innovativ och vill nog rätt så mycket. Det är min uppfattning 
i alla fall att man nu under en tid med stor bostadsbrist försöker mycket men att man 
stöter på just den här problematiken med att när man väl kommer fram till om det ska 
vara bygglov eller inte, vad gäller då, hur blir det med avfall, försörjning, parkering 
mm. Det är många krav som är kopplade till en bostad som ställs på sin spets i ett 
sådant här projekt om man nu lägger det ut i vattnet. 

 
▪ Behövs något förändras för att underlätta för ett sådant här projekt?  

 
- Jag förstår att man vill ha tillgängliga lägenheter och det är bra, samtidigt så kanske vi 

med den lagstiftningen vi har skjuter lite väl över målet, och att vi 
tillgänglighetsanpassar alla lägenheter. En hel del bostäder kanske försvinner på 
grund av det. Om man nu ställer alla kraven rakt av, att det överallt ska finnas taktila 
stråk mm. och det i kombination med dom andra kraven med buller och så vidare så 
försvinner en hel del helt enkelt. Nu med ert projekt har man ju reducerat bullret, men 



vi har fortfarande kvar tillgänglighets problematiken som stökar till det, ur ett 
perspektiv där vi behöver fler bostäder så är det nog där, man kanske ska släppa på 
tillgänglighetskraven för typ en tredjedel. då hade vi nog kunnat komma fram lättare. 
Marknadsmässigt är ju vatten och sjö nära en lukrativ bransch och där spelar 
överklagandeprocessen in med, det finns olika personer som vill ha olika delar av 
kakan, så visst självklart när det gäller den biten så blir det ju en betydligt svårare 
fråga. Man ser att nej, här får ni ju inte bygga här badar ju vi eller och här rastar vi ju 
hunden mm. Den är nog det som är svårt när det kommer till vatten, kanske att det 
skulle gå lättare med insjö än hav? 

 
▪ Varför finns det så få exempel på flytande bostäder?  

 
-  Ja jag tror nog att det finns en hel del diskussioner just med det om krav och annat om 

det är en båt eller om det är ett hus eller om det är något annat. Ska man klassa det 
som förankrad grund eller inte, att det är det där som gör att det kan ställa till det, och 
att man inte heller är van vid det här med flytande bostäder. Ser man till utlandet, som 
Amsterdam eller något liknande så är det ju ingen fråga men vi är ju inte vana vid 
detta. Så det är nog det. Det är lättare att leta problem med det än att se möjligheter.  

 
▪ Om en flytande mindre modulbostad funnits på marknaden, är det något som 

bostadsbolaget hade haft ett intresse av?  
 

-  Absolut, om det hade funnits ytor så hade det absolut varit intressant att se vad det 
innebär. Sen självklart är vi väldigt kostnadsfokuserade, så prisbilden behöver ju se 
bra ut. Det är en intressant och udda fågel i bostads perspektivet och det är ju alltid 
intressant. Så det tycker jag nog att det hade varit roligt att se om det hade funnits en 
möjlighet.  

 
 



Sammanfattning KBAB, Kvarteret Sjögången 
 
 

▪ Vad var motivationen till att bygga ett flytande kvarter? 
 

- Det var något annorlunda, man såg att marken inte räckte till. Här såg vi i samband 
med att vi ändå byggde på land att dom flytande husen inte var ivägen för det som 
byggdes högre upp, och det kändes då bra att bygga flytande i samma veva i mindre 
skala. Sen visade det sig att detta var den lämpligaste platsen att bygga på. Det finns 
ett markpris även på vattnet, man köper en vattenfastighet. Vattendomen som ska till i 
och med att detta går under vattenverksamhet gjorde att det tog tid innan det kom 
igång, i och med att bygglovet prövades vidare av  Länsstyrelsen. Dem va tvugna att 
“muddra” lite grand, och det har varit fram och tillbaka mellan miljökontoret i 
kommun och länssyrelsen. Resultatet blev lite exklusivare boende för ett 
allmännyttigt bostadsbolag som annars bygger för den stora mängden, klart detta är ju 
ut över det vanliga. Men det var stor efterfrågan så efter att halva området var byggt, 
och efter en visning var allt uthyrt, men efter en vecka hade hälften dragit sig ur igen 
tack vare att det är så saftig hyra. Snitthyran blev dyrare på grund av att det står på 
vatten. Egen fastighet på vattten gör att det blir tuffare på bara 12 boenden. 1800-1900 
kr kvm årshyra, ca 1400-1500 normalt på andra boenden hos oss, 11900-12600 i 
månaden exklusive vatten och el. Hälften bor kvar sen det var nytt vilket tyder på ett 
unikt boende med ett bra läge, men det behövs nog två inkomster för att kunna bo där.  

 
▪ Hur upplever dom boende sina bostäder? 

 
- Dom har ju en fördel året runt, sommaren ger nära till bad och under vintern har 

skridskor. Dem som bor längst ut är ett äldre par som bokade sig direkt när vi 
lanserade boendena. Detta har gjort att dom fått agera ambassadörer för projektet för 
att dem är väldigt nöjda. Gungning? Nej det är en riktig koloss det här.  
 

▪ Hur upplever du branschens samt grannars attityd mot projektet? 
 

- Det klart att många var rädda att det skulle störa lugna fina miljön som finns här ute 
men det är så försvinnande lite som syns av det här i denna viken så att det ända 
problemet dom hade var att det på land färdigställdes först och det blev ett problem 
för att de fick utge reduktion för störningar till dom som boende på land medans dom 
byggde. Inte mkt som störde i bygglovsprocess kring klagande heller. Det gick 
smärtfritt utan överklagan. Vi var noga med att visa att dem vattenbostäder som 
planerats fanns för dom på land. Vi hade tänk bygga de flytande först men tack vare 
styrelsebeslut så fick vi ta det i efterhand.  
 

▪ Har ni planer på att bygga fler flytande bostäder, varför/varför inte? 
 



- Nej, inte för vår del. Nu har vi byggt detta som ett test och vi här lärt oss mycket på 
det.  
 

▪ Ser du en framtid för flytande bostäder? 
 

- Ja det tror jag att det finns för att det är ju ett ypperligt läge att bygga på vatten trots 
en dyrare produktionskostnad. Och det byggs ju en del så jag tror att det kan bli fler. 
Vattennära är ju attraktivt så det är lätt att argumentera för. Mark som inte används 
annars.  
 

▪ Hur tycker KBAB att projektet resulterade? Något som kunde gjorts bättre, vad är ni 
mest nöjda med? 
 

- Det är ju en lång projektering, nytt för oss och för Skanska som entreprenör. Men 
överlag känns det bra. Hade vi gjort om det idag hade vi gjort om lite på 
övervåningen, dom hade ingen toalett på övervångingen och hade vi gjort det igen 
hade dom haft det som standard. Vi hade även fokuserat på tillgänglighet för det är 
inga tillgängliga längeheter. Vi fick även förbättra förankringen genom 
stålvajrar.Dom har vi sträckt odentligt och lagt ner fler för att det var stor rörelse. Vi 
fick i efterhand lägga till en stålbalk som förankring in mot land och den frös så vi 
fick ändra konstruktionen och lyfta den högre och förstärka hela stabilisationen med 
armar ut åt sidorna. Det var även en del förgrundsarbete, då dykare fick anställas för 
att rensa sjöbotten från timmer från ett sågverk som fanns där tidigare. 
 

▪ Är fastighetsskötseln annorlunda än för landbaserade bostäder, på vilket sätt?  
 

- Ja, själva lägenheterna är inte större skillnad, det är vell bar driften. Avloppspumen 
kräver lite driftsunderhåll, annars är allt digitaliserat så att vi får larm om det är något 
som krånglar. Annars är det det vanliga, is, halkbekämpning, salt funkar inte på 
betong, annars ingen större skillnad.  
 

▪ Gjordes några avskrivningar i ansökan om bygglov? Vilka krav tummades i så fall 
på? 
 

- Nej, energikrav hålls, tror att det är 80 kw/m2 och år. I brandsynpunkt är det  
nödutrymming via uteplatser bakom husen, vilket gör att dom får inte ha stalket runt 
altanen. Sen är det ju det med tillgängligheten, man kan nog inte bo här om man 
hamnar i rullstol.  
 

▪ Varför finns det så få exempel på flytande bostäder? Varför läggs så många projekt 
ned? 
 

- Ekonomi, stor bidragande orsak. Sen är det svårt att få bygglov. Krävs mycket av 
byggherren i planering inför ett bygglov. Svårt att hitta lämpligt läge och svårt att 



försvara det ekoomiskt.  
 

▪ Personliga åsikter om flytande bostäder? 
 

- Jag tycker att det var spännande att vara med att göra det här. Klart att det sticker ut 
lite det här i och med att vi är ett allmännyttigt bostadsbolag men vi måste också vara 
med lite på banan när det gäller sånt, vilket gjorde detta till ett jätte bra projekt, men 
ekonomikst blev det inte riktigt lika bra. Vi gick över budget, antagligen tack vare att 
vi inte är modulbyggare utan husentreprenörer, och det klart det är ju nytt för Skanska 
det här med. Allt är ändå byggt i lagerhall under tak så att det är torrt med tanke på att 
det är en träkonstruktion. Projektet är köpt och byggt med med heder men pengarna 
sticker snabbt iväg. Byggdes för tre år sedan, därför har vi inga problem med fukt 
ännu. Man vet ju inte vad som kan komma framöver, men efter tvåårssyn var det 
ingenting. Det problemet som jag främst kan se är att det kan röra sig i pontonen, men 
detta är som sagt en koloss, en gedigen konstruktion. Egenvikten på pontonen ligger 
på 240 ton och färdigt med 6 lägenheter på väger den 380 ton.  
  

▪ Ser lagen ut på ett sätt som försvårar för flytande bostäder? Skulle en flytande 
modulbostad hjälpas av en temporär motivation?  
 

- Egentligen försvårar det inte. Det är ju det att i och med att du måste ha en vattendom 
så kommer du att bli involverad i fler myndigheter. Annars tror jag inte att det skulle 
vara någon skillnad egentligen. Det som är är vell att man blir väldigt begränsad i 
våningshöjd, man bygger ju helst mellan 8-12 våningar för att du ska få bra ekonomi i 
det.  
 

▪ Vad har ni för typ av flytanordning till era villor?  
 

- Ponton, den kom i 10 st delar som dockades ihop. Den är anpassad för just den last 
som står på. Den är uppbyggd på cellplast med betong runt om hela. Kan bli 
underhållsproblem med pålagringar på pontonen som måste rensas och dylit men det 
vet vi inte ännu i och med att projektet inte är så gammalt.  
 

▪ Hur ser anslutning av el, vatten och avlopp ut?  
 

- Det ligger alltså från land och ut och på varje ponton finns en pump för avlopp och 
dylikt. Vi fick ta hänsyn för frysrisk och på pontonen ligger installationer inbäddat i 
frigolit.  
 
 



Sammanfattning Pampas Marina AB 
 

▪ Vad har du själv för åsikt om flytande bostäder?  
 

- Inga direkta åsikter, bra att utnyttja den marken vi har.  
 

▪ Skulle det effektiva byggandet bli behjälpt av någon form av lagändring, och vad hade 
du önskat se ändring på? 
 

- Krångligt med bygglov, bankerna är ovana vid det. Dom vet inte om det är hus eller 
båt. Lagändring behövs för att förenkla bygglov, precis som allt. Ingen vet inte riktigt 
hur det ska hanteras. Ingen vågar eller vet hur man ska göra.  

 
▪ Varför finns det så få exempel på flytande bostäder? Varför läggs så många projekt 

ned? 
 

- För dyrt och kostsamt att driva igenom processen. Det kostar att ta fram ett helt 
koncept, mycket för att konceptet det finns inte tidigare. 

 
▪ På vilket sätt skiljer sig förvaltning och underhåll när det kommer till en flytande 

bostad kontra en landbaserad? vilka är dom största skillnaderna? 
 

- Underhållet är det som är under vattnet som skiljer, det är svårt att inspektera. Man 
behöver torrlägga, typ ta upp den på ett varv. De flytande husen tas inte upp. Man kan 
inspektera inifrån också. Man kan injektera inifrån om det läcker, har man stålskrov på 
en båt måste man ta upp den och byta ibland. Det är en mer utsatt miljö på vatten, 
fasaden är mer utsatt för väder och vind och vatten. 

 
▪ Vanligaste typen av flytanordning? 

 
- En stor betongponton. Får ingen stabilitet att bygga i en kassun när man bygger i tre 

plan, man får göra den bredare eller längre. Ska man bygga tätt måste man ha en större 
pråm som klarar vikten.  

 
▪ Finns det flera olika typer av förankringar i Pampas Marina? 

 
- Man vill inte spänna upp det för mycket, det måste få röra sig lite. Kätting, många 

förankringar bygger på att egentyngden av kättingen som dämpar hela rörelsen.  
 
 
 



Sammanfattning Karlstad kommun, 
Stadsbyggnadskontoret 
  
 

▪ Personliga åsikter om flytande bostäder 
 

- Det finns mycket krav. Uppförande av ett flytande kvarter minskar andra 
förutsättningar som allmänintresse där man kopplat bort det allmänna tillträdet till 
stranden. Det är det största bekymret, att inte alla kan tillgå den bit som då 
“privatiseras”. Det handlar om hur man bygger, gestaltar och vem som kommer att ta 
över vattenområde och mark efter att det flytande kvarteret rivits, och det handlar om 
att man flyttar strandkanten från ett ställe till ett annat ställe. Så länge man inte 
privatiserar och stänger av, och om det är på rätt plats så kan ett flytande projekt 
övertyga mig. Kan även finnas andra intressen på vatten, kanottävlingar mm. Tror att 
även det begränsar möjlighet för anslutningar för avlopp mm. samt att det är svårt för 
räddningstjänst att ta sig fram.  
 

▪ Vad tycker stadsbyggnadskontoret om flytande bostäder? 
 

- Man har inget emot det så länge man uppfyller krav för allas framkomlighet till 
vattnet och att man inte blockerar dem intressen som vattnet innebär. Så länge 
tillgänglighet och översvämmningsproblematik tas om hand och så länge man kan 
övertyga och påvisa att bostaden uppfyller alla krav för detta med god marginal finns 
där inga hinder. Man har planer på strandnära byggnationer framöver men inte 
flytande som det ser ut nu.  
 

▪ Varför läggs så många flytande projekt ner? 
 

- Planläggning eller framtagning av detaljplan måste hela tiden synkas mellan två olika 
lagstiftningar, PBL om lämpligbhet och olämplighet samt miljöbalken och dom två 
lagarna är svårt när man slår ihop dom två i samma ärende. Återigen får vi inte 
glömma att när det är exempelvis Karlstad så är det ett översvämningsområde. 
Marken ska vara tillgänglig utefter sin egendom. Andra tunga lagstiftningar som 
spelar in som påverkar och försvårar processen, mycket regelverk. Vi hade stora 
bekymmer med Kanoten (annat område). Svårt att inte påverka natura 2000 som kan 
leda till ett nej. Flytande bostäder påverkar vatten mer, många områden är väldigt 
känsliga och närheten till natura 2000 gör att det är svårt att motivera.   

 
▪ Tror du att en ekonomisk flytande bostad skulle lämpa sig på marknaden för billiga 

hyresrätter? 
 

- Vi utgår inte från om ett område är vatten eller fast mark. Men jag kan tänka mig 
eftersom man bygger på vattnet kostar det ganska mycket, tar mer tid och energi och 



det påverkar ekonomin. För oss på tjänsstemanna nivå eller förvaltnigsnivå skulle ett 
sådant projekt kräva jätte mkt tid. En vanlig plan tar ett år, en plan för flytande skulle 
kunna ta mer än dubelt med tanke på mijöbalken. Det finns säkert något speciellt med 
projektet men det är prövningen av projektet som gör att projektet försvåras.  
 

▪ Ser lagen ut på ett sätt som försvårar för flytande bostäder?  
 

- Ja det gör den, ja det tror jag. Som jag sa så är det mycket lagstiftning.  
 

- Var processen för detaljplanering och bygglovsbeviljan mer komplicerad för 
sjögången än för andra motsvarande landbaserade projekt? 
 
Detaljplan ja, men jag tror att det var mer diskussion på bygglov. I planen har vi 
skapat byggrätt för bostäder på vatten. Frågan var då inte prövad i enlighet med 
miljöbalken. Och i samband med bygglov var kommunen tillsammans med 
kommunens bostadsbolag tvugna att prova frågan genom vattendom och den frågan 
eller processen tog lite mer tid än räknat. Själva bygglovsansökan tar inte jätte lång tid 
för något på marken men tar betydligt längre tid för något i vatten då fler lagar som 
ställs mot varandra och fler faktorer spelar in. Man måste få beslut från mark och 
miljödomstolen, och då måste man ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och en 
miljökonsekvensbeskrivning måste samrådas formellt med länsstyrelse och andra 
myndigheter vilket också tar mer tid än för vanligt bygglov.  
 

▪ Behöver kommunen mer frihet för att besluta om bygglov? 
 

- Ja, det stämmer det hade gått mycket snabbare. 
  

▪ Vad ser kommunen för lösning på bostadsbristen? behövs en högre prioritet av 
alternativa bostäder?  
 

- Jag tror att kommunen bör och kan ställa krav på hyresrätter. Kommunen äger en del 
mark och kommunen äger bostadsbolag. Kravet bostadsrätt kontra hyresrätt kan 
regleras därifrån. Men hur hyrorna påverkas av prioriteringen är jag tveksam. Det 
handlar inte om bostadsrätt kontra hyresrätt utan om pris och avskrivning.  

 
● Vad hade kunnat gått bättre med Kv. Sjögången? 

 
- Tillgänglighet för allmänhet till vattnet. Man har klarat av det bra för översvämningar 

men andra bekymmer för hur man bygger och att det ska smälta in i  miljön. Allmän 
tillgänglighet till strandzonen. Gångzon mellan kvarteret och bostadsområdet på 
marken är bra. Tur att projektet är småskaligt för att hade det varit fler hus hade hela 
strandkanten varit stängd. Bygg då hellre i mindre grupperingar med mellanrum så att 
allmänheten inte missar den kvaliteten. Varje flytande bostad kräver planläggning, 
och för varje sådan planläggning måste man upphäva strandskyddet kontra syftet med 



strandskyddet är jättesvårt för kommunen att motivera mot andra myndigheter som 
exempelvis mark och miljödomstolen. Då måste det finnas ett särskilt skäl. Är 10 
bostäder ett särskilt skäl? Om det finns annan mark bygger man inte på vatten. Man 
måste motivera upphävandet med att påvisa att det är markbrist runt om och att 
strandbiten på så sätt är sista utväg och därför en lämplig plats. De tär inte bara 
kostnaden, utan också själva prövningen av lagstiftiningen som får alla att tveka. Kan 
inte sitta mittemot länsstyrelsen och motivera ett flytande kvarter enbart med 
motivationen om att dom boende får strandnära läge. Vem representerar allmänheten? 
Är det dom 15 som bor eller dom som går förbi? Allmänna intressen kontra enskilda 
intressen. Det finns strandskydd av en anledning. Folk vill vara nära vatten av en 
anledning.  

 
● Råder strandskydd även i gamla hamnområden? 

 
- Gamla hamnområden är planlagt som småindustri eller industrimark. När man vill 

bygga bostäder måste planen ändras, och enligt planläggning och strandskyddslagen 
som ändrades 2011 att i samband med ny planläggning så återinförs strandskyddet på 
nytt oavsett vart man befinner sig, då måste man pröva den sakfrågan oavsett om 
området är gammal industri. Om kommunen inte hittar rätt motivering så kommer 
länsstyrelsen säga nej. Hade sjögången gjorts idag hade det nog inte gått igenom. Men 
planläggningen av sjögången gjordes på 70 talet och då fanns där inget strandskydd 
vilket möjliggjorde projektet. Lagen om strandskyddet kom efter 1975.  

 
● Varför var just platsen för Kv. Sjögången upphävts för strandskydd? 

 
- Gammalt industriområde som planlades innan 1975. Saknades intresse för allmänhet 

och flora och fauna och då motiverades att detta projekt kunde möjliggöras.  
 



Sammanfattning Vätterhem AB 
 
 

▪ Personliga åsikter om flytande bostäder? 
 

- Spontant känns det som en tilltalande tanke så länge man tänker långsiktigt. En av 
våra störta utmaningar är att det är över 20 000 personer i vår bostadskö och vi jagar 
hela tiden ny mark nära centrum för att kunna bygga. Och det är ju klart nu är vi på 
Ekhagen och Strandängen och till och med bortanför Huskvarna och anser det centralt 
då staden expanderar. Och oavsett om vi bygger på Fagerslätt eller mitt i stan så 
kostar det lika mycket att bygga. Därför är det ju så att det finns ju fortfarande vatten 
centralt som inte används till annat än vatten. Och i och med att man får tillbaka mer 
av att bygga i stadskärnan, så är det en intressant tanke. Men åter igen med 
reservation där vi måste upprätthålla balansen så att värden som båtbrygga och 
badplats mitt i staden inte försvinner.   

 
▪ Tror du att hyresnivån skiljer per kvadratmeter på grund av flytande bostäder? 

 
- Svår fråga och ny tanke. Med vår erfarenhet av produktion och bostäder så skulle vi 

göra något som vi inte gjort tidigare så kostar det ju mer. Erfarenheten att köpa inom 
ett nytt område kostar ju alltid mer och varje krona som en produktion av en ny bostad 
kräver kommer ju senare att hamna på hyran i och med avskrivningen. Så att det gör 
naturligtvis så att om detta är ett udda projekt så hinner man inte göra några 
storvinstfördelar och på så sätt landar man på mer än för ett vanligt projekt på land.  

 Vi har ett praktiskt exempel på ett hus som vi byggde på hamngatan där hela husets 
grund hamnade under grundvattennivå. Då genast blev det med extra pump och 
utgrävning mm som gör att det påverkar hyran och på lägenhetens storlek. Men i 
gengäld, markkostnad är ju en stor kostnad i bygget. Anlägga, köpa och förbereda 
utreda kostar, det är frågan om en del av denna kostnaden kan avskrivas med hjälp av 
en vattenfastighet. 
 

▪ Tycker du att det behövs fler alternativa bostadsformer på marknaden för att utmana 
bostadsbristen?  
 

- Komplex fråga, men jag tycker definitivt att byggvärden och sättet att bygga behöver 
utmanas. Men förr kunde man bygga snabbt för många under t.ex. miljonprojekten. 
När Råslätt byggdes byggde man det under tre år mellan 1967 och 1970. Och då 
uppförde man 2500 lägenheter och detta gjordes enbart med 40 personer i 
personalstyrkan i byggteamet. 800 lägenheter per år! Finns den här effektiviteten i 
byggprojekt idag eller behöver vi gå tillbaka lite och titta oss över axeln om hur vi 
uppnådde den effektiviteten då? Men då pratade man moduler på ett helt annat sätt. 
Effektive APD planer, moduler i hela väggar mm. En kranarmslängt skapar tre 
omkringliggande hus med en innergård i mitten. Så byggde man redan på 60-talet. 



Visst är det bra att tänka nya tankar, men att man kan även hämta gammal inspiration.  
 

• Ser du Jönköping som en stad med potential för flytande bostäder? 
 

- Definitivt med tanke på hur mkt vatten vi har i centrala lägen och runt om staden. 
Men jag vet inte hur väder och vind kan påverka och hur vattennivån påverkar. Men 
annars är det absolut en intressant tanke. 
 

• Om en flytande bostad hade funnits på marknaden, är det något som Vätterhem hade 
haft intresse att investera i? 
 

- Så länge man uppfyller våra krav för lekplatser, bil-pool, cykelförråd mm. Bygga på 
vatten går säkert ihop med vårt koncept. Studentbostäder är bra att rikta sig emot. För 
där har vi ju svängningarna men i det allmänna bostadsbeståndet har vi inte samma 
svängningar, det kan röra sig om ett 30 perspektiv men inte så oförutsett.  

 
• Varför finns det så få exempel på flytande bostäder? Varför läggs så många projekt 

ned? 
 

- Spånar bara men att detaljplaneprocesser är väldigt komplexa. Statistik från 
stadsbyggnadskontoret i Jönköping som kom från bygglovsavdelningen där över 
hälften av byggloven beviljades för detaljplanen genomförandetalet var alltså en av 
två. Detta var alltså traditionellt byggande på mark. Är det då på vatten kan man räkna 
med ännu lägre resultatfrekvens, kanske en på fyra… 

 
• Ser lagen ut på ett sätt som försvårar för flytande bostäder?  

 
- Lagen är utformad på ett demokratiskt sätt som möjliggör för överklagan. Även om 

det är demokratiskt riktigt så är det svårhanterligt. Och det är ju så att PBL är under 
uppdatering. Nytt är att man tittar på att det under detaljplaneprocessen bara är 
sakägare som ska få lov att överklaga, vilket jag tycker är väldigt bra. Det är alltså 
bara dom som påverkas som kan klaga. Inte bara dom som tycker sig kunna.  

 
• Ser du en framtid för flytande bostäder? 

  
- För oss Jönköpingsbor är det definitivt en intressant tanke då vi dels ser 

frånbostadskön att det finns ett enormt tryck om att få bo i centrum, samtidigt som att 
halva centrum är byggt runt vatten med tre centrala sjöar. Sen finns det ett dilemma 
med att kunna ha bostäder på vatten men samtidigt inte ta bort den kvaliteten från 
andra som inte bor där. Men som ett komplement till bostadsbeståndet i staden så 
tycker jag att det låter mycket intressant. 
 

 



Sammanfattning Lerums Kommun 
	

§ Kan temporära bygglov göra att man kan bortse från vissa regler som strandskydd 
osv? Vilka undantag har ni i Lerums kommun? Ser det annorlunda ut i andra 
kommuner 

 
- Bygglov krävs om den är förankrad. Är den mer än tillfälligt förankrad är det inte en 

husbåt utan ett hus. Då ska man uppfylla kraven som finns för de boende. Behovet ska 
vara tillfälligt för att man ska få tillfälligt det är inte karaktären på bostaden som 
avgör. På förslag finns för förenkling av regelverket för tex asylboenden. Annars ska 
de uppfylla kraven. Bostäder anses vara ett permanent behov. Kraven ska uppfyllas 
fullt uåp förutom förom för vissa typer tex studenter, tredje vind. Det finns inte så 
mycket lättnader. Det finns lite i PBL om fritidshus, BBR tillämpningsregler finns 
förenklingar för fritidshus. Tillgänglighet, energi. Finns inte beskrivit för flytande 
modulbostäder. Alla byggnadsnämnder är inte pigga på att göra avsteg för att man vill 
inte göra ett dåligt boende. Bostadsanpassning på sikt, kommunen får stå för 
kostnaderna på sikt.  

 
Inga lättnader, tillfälliga behovet är inte tillräckligt definierat. 

 
 
 

§ Hur ser strandskyddet ut? 
 

- Grundregeln är 100 m. Havet är 300 m. Kommuner ihop med länsstyrelsen får utöka.  
Båtar med övernattningsmöjligheter påverkas inte av strandskyddet. Som sagt så är det 
förankringen som avgör. I detaljplanen kan man hitta lämpliga platser för de flytande, 
för infrastrukturen. Det är bra om man gör en detaljplan först. Bra vid kuststäder men 
då är det sommarstugor i så fall. Bryggor är lovpliktiga om dom är fasta, ska tjäna 
många båtar osv. Flytbryggor behöver inget bygglov men påverkas av strandskydd.  

 
Vattenverksamhet, då är det Länsstyrelsen som avgör om man får göra det. Detaljplan 
tar ett år, med överklagningsprocessen 1+nästa instans+1+tredje instans. Räkna med 
tre år för detaljplan, plus infrastruktur ytterligare ca 2 år.  

 
 

§ Brandregler vad gör det för skillnad om det står på vatten? 
 

- Pratar man om de tekniska frågorna gör man brandskyddsdokumentation. Han som 
gör det tar fram förutsättningarna som kommunen sedan tar fram om. Man löser 
frågorna i detaljplanen, med säkerhetsavstånd för utrymning etc. Inga problem på 
vatten, personsäkerheten är bara att hoppa i sjön, tänka på brandspridningssäkerheten. 
Lämpligt avstånd mellan för brandspridnings. Lägger man x antal moduler på plattan, 
är det samma krav som för hus, det gör man ingen tull på. Det är oftast inom 
byggnaden man har avståndsenheterna, är man inne är man inne. Man kan göra avsteg 
från vissa grejer om man höjer andra, tex sprinkler. Kommunen sitter inte och 
granskar kritiskt. Man vill ha levererat från brandingenjör som de sen tar ställning till 
eventuellt pratar med brandkåren. Man granskar enskilda fall.  

 



Tänk på föroreningar vid släckningen. Miljökonsekvensbeskrivning, görs ofta i 
detaljplanen. Miljökonsekvens-riskanalys. Vinsterna är kustnära boende. Som 
kommun tittar man på riskerna istället för den positiva miljön.  
 
 

§ Är det svårare att få bygglov för flytande bostäder?  
 

- De har gjort avslag på en flytande bastu på grund av strandskyddet. Det är fler faktorer 
att bearbeta och ta fram, på land har man skapat förutsättningarna för det. Man har 
avgjort lämpligheten i detaljplanen (grundläggning, dagvatten), till sjöss är det andra 
frågor man inte har lika stor erfarenhet av. Förankringar, hur gör man om stormen 
kommer är exempel på såna frågor, om det blir brott på ledning, säkerhetsfaktorer. Har 
man klarat ut förutsättningen att ”här får man ställa upp det” är det ganska enkelt. 
Detaljplanen är viktig, måste finnas skäl att upphäva strandskydd. Fyra skäl att häva 
strandskyddet, ianspråktaget största skäl, sjö ianspråktag kan man inte säga det är sjö. 
Man ser över om ytan inte hindrar allmänheten. 

 
§ Hur högt kan får man bygga på vatten? 

 
- Nej, finns ingen plan finns inga bestämmelser. Finns plan finns bestämmelser. Man 

prövar lämpligheten. Detaljplan. Kunde använt vatten men det är verksamhetsområde, 
används inte just nu men i framtiden. 

  
§ Vad anser kommunen om flytande bostäder? 

 
- Kommunen har ingen fundering i dom frågorna, de har inte stött på det så många 

gånger. Bara husbåtar som stått för länge. Det finns plats i lerums kommun, mycket 
med utbrett, man vill inte ta av sjöar. Motståndet skulle kunna vara att sjöarna ska vara 
orörda, tillgång till vattnet för allmänheten. 

 
 

§ Varför läggs så många flytande projekt ned? 
 

- Planeringsprocessen har stött på patrull med exempelvis strandskydd. Det är mer 
hinder än möjligheter för att realisera. I Göteborg en prioriteringsfråga. 
Höjdskillnader, stark trafik, kan funka i nedlagda hamnområden där dockarna är klara. 

 
 
 

§ Övriga tankar? 
 

- Tycker att det är bra att ta i frågorna, även fast det inte kanske är här och nu men för 
framtiden. Studentorterna ökar och man vill ha mer och mer. Hanteringstiden är ett 
problem, speciellt när det är ett udda mål. VI behöver inte ha några kontrollanter ute 
som letar fel, det har vi våra invånare till. De bästa angivarna är grannarna. 

 
 



Sammanfattning Flexator 
 

§ Vad kom det sig att det inte blev något av det flytande projektet ni hade med Skanska? 
 

- Skanska hade en tanke som dom ville ha någon som var villig att utföra, oftast handlar 
det om att få ihop kalkylen. Problemet är att PBL säger att det måste vara BBR 
godkänt när det gäller energi, brand, tillgänglighet, de reglerna är hårdare nu för 
tillfälliga byggnader än det har varit. Man kan tänka att på en permanent byggnad ska 
man skriva av på 20 år men en temporär bara 4-5. Kraven kommer fort idag. Det som 
står idag uppfyller inte kraven och ska man göra renovering eller dylikt så måste man 
uppgradera. Svårt att någon ska betala för flytande bostäder. Man måste tänka på 
läget. Affären försvinner inte, det är bara någon som ska göra den.  

 
 
 
 
 

§ Vad tyckte grannar, branschen boende? 
 

- Under den perioden var det mycket snack om flytande, för studentbostäder 2011-2012. 
Det är tiden som gör hur man ser på saker. Flyttbarheten med flytande bostäder är 
positivt. Räknas det som båt eller hus?  

 
 
 
 
 
 

§ Materialval för stomme och fasad? 
 

- Trä, stålunderrede, den marina miljön borde klara solceller. t 
 

§ Samlade servicefunktioner. På land eller vatten? 
 

- Självförsörjande, samladade installationer 
 
 

§ Varför läggs så många projekt med flytande bostäder ned? 
 

- Vi har inte lyckats bygga så bra på vatten. Det är dyrt men det är inte enkelt. Svårt att 
få ihop kalkylen. Man kan sälja det utan tvekan, men då måste man ha pengar.  

 
 
 

§ Varför så få billiga hyresrätter/bostäder trots att vi bygger mycket just nu. 
- Man måste få ihop kalkylen. Även fast man bygger dyra bostadsrätter lättar det på 

trycket för då kanske någon flyttar dit och lämnar sin hyresrätt tex. En bostad är en 
bostad.  Sitter man i en hyresrätt kan man fastna i hyreskarusellen.  

 
	



Sammanfattning Intervju Aquavilla 
 

§ Hur upplever du branschens attityd mot flytande bostäder? 
 
- De stora byggarna är traditionella och vill bygga på det viset dom kan och vill låta 

andra bryta is och plöja fåror. När det är gjort kommer dom stora jättarna att komma 
in när alla frågor är utredda, vilket dom är idag. Det som återstår är att när det kommer 
ner till det kommunala beslutsfattandet också ska förstå vad det är för produkt vi 
pratar om.  
 

§ Hur upplever dom boende sina bostäder? 
 

- Just nu är vi inne på tredje generationens aquavillor, de som bott i de äldre versionerna 
vill byta upp sig. Det har fått goda betyg. De vill bo kvar och står i kö och även nya 
folk vill bo där. Just nu är det fullt på pampas men slut på bygglovsmöjligheter. En ny 
stadsplan är på gång men den kommer ta två, tre år. I Västervik vann stadsplanen laga 
kraft i Barlastudden 2013, där är stadsplanerat för 24 flytande hus. Komplext att bygga 
på vatten där för att utöver stadsplanen måste man gå till Länsstyrelsen för att få 
tillstånd för vattenverksamheten, understiger den 3000 kvm är det anmälningspliktigt. 
Överstiger den är det tillståndspliktigt. Skillnaden är att anmälningspliktigt är att man 
säger att man vill nyttja stadsplanen och länsstyrelsen har möjlighet att se över den, 
trots att länsstyrelsen tidigare varit remissinstans. Är det över 3000 hamnar det hos 
mark och miljödomstolen som överprövar om kommun och länsstyrelsen fattat rätt 
beslut.  
 
Exemplen vi läst kanske inte varit väl genomtänkta när man gått ut i media med det, är 
det inte genomtänkt är det svårt att genomföra av praktiska skäl och ekonomiska skäl.  

 
 
 
 
 
§ Har ni hört klagomål om att dom flytande bostäderna förstör den marina miljön? 

 
- Börjar man i fel ända och planerar för boende på land före och utan att redovisa vilka 

planer man har på vatten kan det skapa problem.  Folk som köpt en tomt i tron att man 
får fri sikt till vatten kan bli ”rädda”. Eller att det som är i vatten kommer före.  
 
 
 

§ Personliga åsikter om flytande bostäder, fördelar kontra nackdelar. vad talar för en 
flytande bostad? 

 
- Beror på vilka ögon man har på sig. Sverige har 880 mil kust, in i vikar osv. Vi har 

över 50 000 öar och insjöar, vi har väldigt mycket vatten och vi har intresse av att bo 
nära vatten. De lägen som är stadsplanerade för att bo nära vatten är begränsade av 
restriktionerna med strandskyddet. Det går inte att bygga pga strandskyddet. Ett 
flytande kvarter ger fler möjlighet att nå stranden  istället för att det ska vara privat ägt 
av en. I Västervik har man vänt på det, istället för att 2-3 har möjlighet att nå stranden 
kan allmänheten gå ut på bryggan och piren. Det är ett open gated community.  



 
 
 
 
 

§ Varför bygger man dyra bostadsrätter ist för billiga hyresrätter? tror du att vår 
lösning skulle lämpa sig på marknaden för billiga hyresrätter? 

 
- Alla som investerar gör affärer och vill tjäna pengar, finns olika krav. Antingen går 

man till banken som vill se att du gör vinst, när vi haft den hyresregleringen vi haft i 
Sverige som inte varit en fri marknad vilket gjort att hyrorna dämpats vilket gjort det 
oattraktivt att bygga hyresrätter. Det är de kommunala bolagen som byggt hyresrätter. 
De flesta vill bostadsrätter som man kan tjäna pengar på. Bygger man för att sälja eller 
bygger man för att förvalta? Bygger man för att förvalta måste man få hyresintäkter 
som täcker byggkostnaderna. Det spelar ingen roll om det är land eller vatten. Vatten 
är en resurs vi inte använt, men har byggt på stränderna och tagit bort den resursen. 
Bygger man ute på vatten är det inte i konflikt med strandskyddet. 
 
 
 

§ Ser lagen ut på et sätt som försvårar för flytande bostäder? Skulle en flytande 
modulbostad hjälpas av en temporär motivation? Alltså med temporära bygglov etc.  
 

- Ja, man måste överpröva. En stadsplan på land är klar och har en viss livslängd, 
försöker man inte bygga dör den och då kan du inte säga att det finns en stadsplan man 
tagit i anspråk. På vatten måste man överpröva den en gång till via 
länsstyrelsen(anmälningspliktigt) eller mark och miljödomstolen(tillståndspliktigt), det 
är bekymmersamt, ingen har tänkt på det, lagstiftarna har inte sett det förut.  
 
En flytande stadsdel funkar om det är ordnat och inte stör. 
 
 

§ Hur är förvaltningsarbetet för en flytande bostad kontra en landbaserad? 
 

- Man bygger nära vatten och då kommer de problemen som vatten innebär. Man måste 
tänka på vilka material man använder, stommen är viktigt. Hen har erfarenhet sen 67 
och har sett husbåtar som sjunkit. Framförallt betong och oorganiskt material, trä, stål, 
aluminium och plast funkar inte. Ska inte suga åt sig vatten. Cellplast och stålregel är 
bättre. Vi har ett patent som heter casabona (krökning på stålet). Aquavilla använder 
detta systemet. Väljer man trä blir väggen tjock. Cellplast eller hård mineralull som 
isoleringsmaterial. Kör man utan trävägg kan man spara plats i lägenheten och sälja 
för mer pengar eftersom väggen inte bygger lika mycket inåt. Man får mer för 
lägenheten om man bygger i en bra material. Man bygger in fukt om man bygger med 
trä, trästommen vill suga åt sig fukt.  
 
 
 

§ Varför läggs så många flytande projekt ner? 



Olika orsaker, sökandes sida har inte haft uthållighet. De har givit upp, de tycker att 
det är för trögt från kommunens sida. Från kommunen sida har dom inte förstått hur 
det kan bidra på ett positivt sätt, hur man kan utnyttja vattnet på ett nytt sätt, istället 
för att man ska ”segla” på det. Det är inte svårare än att folk vill bo nära vatten vilket 
påverkat priserna samt stadsplanering, på så viss att man kommit på strandskyddet. 
Vilket kommit för att de som haft tomt nära vattnet har blivit störda när tex folk har 
gått på deras tomt, då satte de upp staket vilket hindrade allmänheten från att ha 
tillgång till området. Strandskyddet har blivit hårdare och hårdare.  
 
Aquavilla har haft vind i ryggen med hjälp av att man ägt Pampas marina och kunnat 
hyra ut hamnen hela året istället för sex månader vilket hjälper företaget att vara 
lönsamt. I och med att dom har lett utveckling med att bo på vatten (Avtal med Solna 
kommun). Istället för att husbåtarna skulle behöva ge sig av och lägga sig i vikar 
okontrollerat kunde de göra en kravspecifikation på pampas vad som krävs för att bo 
på vatten. Kraven var att man skulle ta hand om VA, parkering mantalsskrivning, man 
skulle kunna erbjuda lekplats precis som på land. Man jämförde boende på vatten med 
boende på land. När det kom ut i media exploderade det, vi fick många förfrågningar. 
Ritningarna från 1992 kunde man plocka fram första AquaVillan presenterad 2000. 
När de presenterade den kunde de sälja 8 hus på en dag. Fanns stort intresse. Tv och 
radio, vi blev överrumplade. Flygande start som ebbande ut på grund av att det fanns 
en pågående överklagande som vann laga kraft och boverket kom fram till att boende 
på vatten hanteras som boende på land och då behövs bygglov och stadsplan. 
Stadsplaneläggningen är en ny produkt, kommer man till människor vet dom inte hur 
dom ska bete sig om flytande bostäder, det fanns en oro och rädsla, vilket har gjort att 
det tagit oproportionerligt lång tid. Sjöhuset är namnet för att få en positiv kick.  

§ Vad har ni för typ av flytanordning till era villor?  
 

- Kasun(visar ritning). Man stoppar ner huset i en betonggrund som ett fartyg. Eller 
ponton. Ingen annan vågar bygga på kasun, det är en högre teknik. Många bygger 
kortsiktigt på pontoner som är traditionella vilka inte passar för ändamålet. Framför 
allt när man sätter ett hus på, flytanordningen är grunden och är grunden dålig blir det 
skit av det. En klassisk ponton har betong runt och cellplast under. Sätter man ett hus 
på trycker man ner den mer. Cellplasten suger åt sig vatten över tid, med åren kommer 
den bli vattenfylld och sjunka. Säkert. Aquavilla gör likadant men de bygger med 
betong hela vägen runt och cellplast i mitten. Den blir tung men man måste ha mer 
cellplast, dyrare 50%, spelar ingen roll om man ska sätta hus på det. Vi har ett patent 
där man lägger slangar i botten för att fånga upp termisk energi och för denna till en 
värmepump och för om till golvvärme. Kan inte ligga i cellplasten. 60-70% av 
energinivån från omkringliggande vattnet. AquaVilla har fyra patent.  

 
Problemet med en pråm, stål, går man till dom som ska försäkra dom så vill dom testa 
det var 4e år. Kasunen byggs med en hundraårig bro norm. Bra betongrecept. Hus på 
land har avskrivningstid på 50 år. På land känner man till hur det är, det gör man inte 
på sjön och då måste man vara dubbelt så bra. Har och göra med betongskydd av 
armering. 
 
 
 



 
 
 
 

§ Hur ser försörjning av el, vatten och avlopp ut? vad har ni för lösningar för VVS och 
el? 

 
- Sätter en avloppspump som trycker upp till det kommunala nätet. Är det kommunala 

nätet 2 km bort får man ha flera pumpar, precis som på land. Inga konstigheter. Man 
måste veta hur och på vilket sätt bara.  
 
 
 

§ Har ni gemensamma funktioner för sophantering, förråd etc på land? 
 

- Det är på land, precis som vanligt.  
 
 
 

§ Hur ser lösningen ut för brand, tillgänglighet och frångänglighet för hus på vatten? 
 

- På Pampas *ritar plan från Pampas Marina* lyfter man upp en nödbro. I Västervik har 
man gjort pirerna så pass breda att det finns två utrymningsvägar på piren. med piren 
lutar det inte längre. Fördel med att bo på vatten att man vet att den ska ligga på 
vatten. Man kan vara bättre förberedd.		



Fasadmaterial 



Flytanordningar 

Ponton – Marinstaden  Ponton – Kv. Sjögången 

Ponton – Urban Rigger  Ponton – Marinstaden  

Kassun - Pampas Marina  Kassun - Pampas Marina  

Kassun - Pampas Marina  Kassun - Pampas Marina  



Förankringar      
      
      
      
      
      
      
      
      

    
    
    

      
      
      
      
      
      

    
    
    

    

Aqua Villornas förankring mot Aguapiren 

 

Urban Rigger Urban Rigger 

Pampas Marina Kv. Sjögången 


