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ABSTRACT 

Present day, Stockholm suffers from a significant lack of dwellings and the population in the 

county is ever increasing. To meet this escalating demand for residences it is essential to 

explore new paths of accomplishing this. Here lies a unique opportunity for densification of 

the city by taking advantage of Stockholm’s grand water areal to build floating residences.  

This essay aims to demonstrate an alternative to the traditional arts of building construction 

by presenting the qualities of living on water in a proposition for a floating residential area. 

The project is displayed as placed in an old industrial port - Liljeholmskajen - in Årstadal, 

Stockholm.  

To achieve this, case studies are made on different types of floating constructions on the 

Swedish market to establish the best constructional solutions, which have led to complete 

concept drawings. 

The result illustrates that a floating residential area is achievable with today’s technology 

as a method of dealing with the densification of cities. 

Further investigations are necessary to legalize and simplify the legislation of this type of 

living. 
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SAMMAN ATTNIN  

Stockholm lider idag av omfattande bostadsbrist och ständigt ökande befolkningsmängd. För 

att möta detta ökande behov av bostäder i Stockholm finns en nödvändighet i att utforska nya 

vägar till att åstadkomma detta. Här finns en unik möjlighet till en förtätning av staden genom 

att utnyttja Stockholms stora vattenarealer för att bygga flytande bostäder. 

Som alternativ till den traditionella byggkonsten ämnar examensarbetet till att demonstrera 

de kvaliteter som finns med att bo på vatten genom att utforma ett attraktivt bostadsområde 

med flytande konstruktion. Projektet illustreras i det tidigare hamnområdet vid 

Liljeholmskajen i Årstadals hamn, Stockholm. 

För att åstadkomma detta utförs fallstudier på olika typer av flytande konstruktioner som 

finns på den svenska marknaden för att fastställa de bästa konstruktionslösningarna som leder 

till färdiga förslagshandlingar.  

 

Resultatet visar att ett flytande bostadsområde är genomförbart med dagens teknik som ett 

sätt att förtäta staden.  

Vidare utredningar måste dock göras för att i framtiden legalisera och förenkla 

lagstiftningen kring denna typ av boende.  

  



Anna Heimbürger  Vision Sjöhem 

Pauline Liljeroth  

 

INNEHÅLLS ÖRTECKNIN  

 INLEDNING ............................................................................................................................................. 7 1

1.1. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 7 

1.2. PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................. 7 

1.3. FRÅGESTÄLLNING ............................................................................................................................ 7 

1.4. SYFTE .............................................................................................................................................. 7 

1.5. MÅL ................................................................................................................................................. 8 

1.6. METODER OCH MATERIAL ................................................................................................................ 8 

1.7. AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................ 9 

1.8. TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................................. 10 

 NULÄGESBESKRIVNING ................................................................................................................... 11 2

 GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................... 12 3

 STUDIEBESÖK ...................................................................................................................................... 12 4

4.1. SLUSEHOLMEN ............................................................................................................................... 12 

4.2. MARINSTADEN ............................................................................................................................... 13 

4.3. PAMPAS MARINA ........................................................................................................................... 14 

4.4. BORNEO-SPORENBURG .................................................................................................................. 15 

 BYGGTEKNIK ...................................................................................................................................... 17 5

5.1. TEORI – FYSIKALISKA LAGAR: ARKIMEDES PRINCIP ....................................................................... 17 

5.2. FLYTANDE KONSTRUKTION ............................................................................................................ 18 

5.2.1. PONTON ..................................................................................................................................................... 18 

5.2.2. KASSUN ..................................................................................................................................................... 18 

5.2.3. UTFORMNING AV PONTONER OCH KASSUNER .............................................................................................. 19 

5.3. FÖRANKRING ................................................................................................................................. 21 

5.3.1. BOTTENFÖRANKRING ................................................................................................................................. 21 

Pålning ............................................................................................................................................................... 21 

Gravitationsankare ............................................................................................................................................. 21 

Skruvankare ....................................................................................................................................................... 22 

Inspänning .......................................................................................................................................................... 22 

Kättning .............................................................................................................................................................. 22 

Seaflex ................................................................................................................................................................ 23 

5.3.2. FÖRANKRING MOT LAND ELLER ANNAN FLYTANDE KONSTRUKTION ............................................................ 23 

5.4. TEKNISKA INSTALLATIONER OCH ANSLUTNINGAR ......................................................................... 24 

5.4.1. VATTEN OCH AVLOPP ................................................................................................................................. 24 

5.4.2. EL, BREDBAND OCH TELEFONI .................................................................................................................... 24 

5.4.3. VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM .......................................................................................................... 24 

5.5. LÄTTBYGGNADSTEKNIK/MATERIAL .............................................................................................. 25 

5.5.1. STÅL .......................................................................................................................................................... 25 

Egenskaper ......................................................................................................................................................... 25 



Anna Heimbürger   Vision Sjöhem 

Pauline Liljeroth  

 

Brand .................................................................................................................................................................. 26 

5.5.2. TRÄ ........................................................................................................................................................... 26 

Egenskaper ......................................................................................................................................................... 26 

Brand .................................................................................................................................................................. 26 

 REFERENSOBJEKT ............................................................................................................................. 27 6

6.1. AQUAVILLA ................................................................................................................................... 27 

6.1.1. FLYTANDE KONSTRUKTION ........................................................................................................................ 27 

6.1.2. PRODUKTION ............................................................................................................................................. 28 

6.1.3. TRANSPORT ............................................................................................................................................... 28 

6.1.4. FÖRANKRING ............................................................................................................................................. 29 

6.1.5. LÄTTBYGGNADSTEKNIK ............................................................................................................................. 29 

6.1.6. TEKNISKA INSTALLATIONER OCH ANSLUTNINGAR ....................................................................................... 29 

6.2. SJÖGÅNGEN ................................................................................................................................... 30 

6.2.1. FLYTANDE KONSTRUKTION ........................................................................................................................ 30 

6.2.2. PRODUKTION ............................................................................................................................................. 31 

6.2.3. TRANSPORT ............................................................................................................................................... 31 

6.2.4. FÖRANKRING ............................................................................................................................................. 31 

6.2.5. LÄTTBYGGNADSTEKNIK ............................................................................................................................. 31 

6.2.6. TEKNISKA INSTALLATIONER OCH ANSLUTNINGAR ....................................................................................... 32 

 MILJÖ ..................................................................................................................................................... 33 7

7.1. MILJÖPÅVERKAN BEBYGGELSE ...................................................................................................... 33 

7.2. MILJÖPÅVERKAN FÖRANKRING ...................................................................................................... 34 

7.3. SLUTSATS ...................................................................................................................................... 34 

 UTFORMNING AV FÖRSLAG ........................................................................................................... 35 8

8.1. VATTENNÄRA KVALITÉER .............................................................................................................. 35 

8.2. FUNKTION ...................................................................................................................................... 35 

8.3. ESTETIK ......................................................................................................................................... 35 

8.4. IDÉFÖRSLAG ................................................................................................................................... 36 

 VAL AV PLATS ..................................................................................................................................... 37 9

9.1. MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................................................ 37 

9.2. LILJEHOLMSKAJEN ......................................................................................................................... 37 

 SLUTGILTIGT FÖRSLAG: KVARTERET KNOPEN ..................................................................... 39 10

10.1. FORM & FUNKTION ........................................................................................................................ 39 

10.2. ESTETIK ......................................................................................................................................... 40 

10.3. YTREDOVISNING ............................................................................................................................ 40 

10.4. BYGGTEKNIK ................................................................................................................................. 40 

10.4.1. FLYTANDE KONSTRUKTION ................................................................................................................... 40 

Teknisk beskrivning ........................................................................................................................................... 41 

10.4.2. LÄTTBYGGNADSTEKNIK ........................................................................................................................ 41 



Anna Heimbürger   Vision Sjöhem 

Pauline Liljeroth  

 

Teknisk beskrivning ........................................................................................................................................... 41 

10.5. FÖRANKRING ................................................................................................................................. 44 

10.6. INSTALLATIONER OCH TEKNISKA ANSLUTNINGAR ......................................................................... 44 

10.7. LJUDKRAV ..................................................................................................................................... 44 

10.8. BRANDSKYDD ................................................................................................................................ 44 

10.9. DAGAVVATTNING .......................................................................................................................... 44 

10.10. PLANER ..................................................................................................................................... 46 

10.11. ILLUSTRATIONER ....................................................................................................................... 47 

 DIGITALA VERKTYG ......................................................................................................................... 51 11

 RESULTAT ............................................................................................................................................. 52 12

 DISKUSSION.......................................................................................................................................... 53 13

 KÄLLOR ................................................................................................................................................. 54 14

14.1. DIGITALA KÄLLOR ......................................................................................................................... 54 

14.3. MUNTLIGA KÄLLOR ....................................................................................................................... 57 

14.4. TRYCKTA KÄLLOR ......................................................................................................................... 57 

14.5. BILDER & FIGURER ........................................................................................................................ 58 

14.6. ORDLISTA ...................................................................................................................................... 58 

 BILAGOR ............................................................................................................................................... 59 15

 FOTNOTER ............................................................................................................................................ 60 16

 



 

 

 INLEDNIN  1

 1.1.BAKGRUND 

Stockholms befolkning lider idag av omfattande bostadsbrist och ständigt ökande 

befolkningsmängd. Enligt nya siffror förväntas länets befolkningsmängd ha ökat med 32 %, 

med andra ord 700 000 invånare, till år 2045.
1
 Stockholm stad, likt andra storstäder, står inför 

stora utmaningar när det kommer till att skapa bostäder och levnadsförutsättningar för den 

ökande befolkningsmängden.  

Stockholm och dess många öar omges av stora vattenarealer – här finns en unik möjlighet 

till en förtätning av staden genom att bygga flytande bostäder på vattnet och på så vis 

förstärka bilden av Stockholm som en sjöstad. 

Intresset för att bo i närhet av vatten har historiskt sett alltid varit stort och är det än idag, 

men att bo på vatten är ett relativt nytt fenomen. Lagar och regler kring denna typ av boende 

är därför outvecklade men intresset för denna typ av boende finns hos såväl gemene man som 

politiker.
2
 
3
 

I och med detta behövs kunskapen och teknikerna kring flytande bostäder studeras närmre 

för att kunna möta efterfrågan av detta unika slags av boende såväl i Sverige som i övriga 

världen. 

 1.2.PROBLEMFORMULERING 

Vision Sjöhem belyser byggnadstekniska lösningar för flytande bostäder samt de unika och 

attraktiva egenskaperna som finns i boende på vatten. Utifrån detta utformas ett 

bostadskoncept med flytande konstruktion som kan integreras väl med en befintlig stadsbild. 

 1.3.FRÅGESTÄLLNING 

Vilka tekniker kring flytande konstruktioner och byggnader finns det på den svenska 

marknaden och hur kan man utforma ett bostadskoncept utifrån dessa? 

 1.4.SYFTE 

Syftet med Vision Sjöhem är att skapa ett attraktivt och välfungerande bostadskoncept som 

lätt kan integreras i en befintlig stadsbild, exempelvis i Stockholm.  

Då det tidigare funnits många tvivel och problemställningar kring boende på vatten avser 

projektet att lyfta fram den teknik som idag finns tillgänglig på marknaden och visa på de 

kvalitéer som innefattas av att bo på och nära vatten. 
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Utöver detta ligger tyngdpunkten i projektet på att framställa en bra och attraktiv design av 

bostäderna för att locka fler till detta relativt nya koncept. 

 1.5.MÅL 

Målet med detta projekt är att utforma ett förslag på ett flytande bostadskoncept som kan 

integreras i befintlig stadsmiljö och på så sätt bli en förlängning av staden.  

Utifrån de byggtekniska förutsättningar som finns är målsättningen att uppnå och lägga 

tyngd på en attraktiv design, men även visa på välfungerande lösningar gällande planeringen 

av det flytande området. Detta för att få en genomtänkt stadsplan och ett vattenburet kvarter 

som är väl integrerat med den befintliga och landfasta bebyggelsen runt omkring.  

I planeringen av vattenkvarterets arkitektur är målet att lägga fokus på design och 

utformning av radhus.  

Avsikten är att framställa förslagshandlingar (situationsplaner, planritningar, fasader, 

sektioner och byggtekniska detaljer) som kan ligga som underlag för framtida detaljplaner och 

bygglov. 

 1.6.METODER OCH MATERIAL  

Examensarbetet inleddes med att göra fallstudier i olika slags konstruktionslösningar för 

flytande konstruktioner som finns på den svenska marknaden i dagsläget. Utöver detta 

redovisas även lösningar för olika typer av förankring i sjöbotten. Utifrån detta analyseras och 

utvärderas de olika alternativen och konstruktionslösningar väljs för att ge goda 

förutsättningar för denna typ av boende. De byggtekniska premisserna ligger sedan till grund 

för utformningen av bostaden. 

För att få tillräcklig information och kunskap har egna efterforskningar gjorts i ämnet samt 

intervjuer med de producenter av flytande huskonstruktioner som finns på den svenska 

marknaden. 

För att få en klar bild över de förhållanden som idag råder gällande transportering av 

flytande bostäder via vattnet har Transportstyrelsen kontaktats för informationsinsamling.  

För att inhämta kunskap om boende på vatten och inspiration till gestaltning av projektet 

har studiebesök gjorts i befintliga liknande områden, exempelvis Sluseholmen i Köpenhamn, 

Pampas Marina i Stockholm, Marinstaden i Nacka och Borneo-Sporenburg i Amsterdam.  

I övrigt har möten hållits med näringslivskontakt samt akademisk handledare under 

flertalet tillfällen under perioden för att handleda, inspirera och överse arbetet.  
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Förslagshandlingarna som examensarbetet bygger på utgår från följande punkter: 

 Litteraturstudier 

 Fallstudier 

 Intervjuer 

 Studiebesök 

 3D-modellering, digitalt 

 

Utöver den materiel som nämnts ovan används även diverse olika program för att framställa 

arbetet och förslaget: 

 Officepaketet (Microsoft Word, Microsoft Excel etc.) 

 Autodesk AutoCAD 

 Autodesk Revit 

 Autodesk 3ds Max Design 

 Sketchup 

 1.7.AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet ämnar visa på de kunskaper och färdigheter som införskaffats under 

utbildningen och även de nyfunna kunskaperna inom byggteknik som erhållits under detta 

arbete. Då tiden är begränsad måste vissa avgränsningar göras för att kunna visa detta på bästa 

möjliga sätt och även för att visa på en mer fördjupad kunskap. Nedan följer de avgränsningar 

som följs i detta examensarbete: 

 

 Hänsyn har ej tagits till de lagar och regler som idag gäller boende på vattnet 

 Ekonomiska beräkningar har ej gjorts 

 Inga beräkningar för VVS-installationer har gjorts 

 Inga konstruktionsberäkningar har gjorts 

 Inga detaljerade stomplaner har gjorts utan endast en enklare redovisning av 

bärande stomme  

 Inga installationsritningar har gjorts 

 Ingen platsanalys har gjorts då projektet inte är platsbundet 
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 1.8.TEORETISK REFERENSRAM 

Den utbildning som ligger till grund för detta examensarbete är en treårig 

högskoleingenjörsutbildning på KTH: Byggteknik och design med inriktning arkitektur. I 

arbetet har vi fördjupat oss inom följande kurser på inriktningen arkitektur inom utbildningen: 

 

 Konstruktion och design, HS1001 7,5 hp 

 Arkitektur, byggnadstekniken, AF1716 7,5 hp 

 Arkitektur, skissprocessen, AF1715 7,5 hp 

 

I samtliga kurser har visualiseringsprogram så som AutoCAD, Revit och Sketchup använts. 

3ds Max Design har, utöver de andra, även använts i Arkitektur, skissprocessen. I detta 

examensarbete har vi använt oss av våra nuvarande kunskaper och även fått en mer fördjupad 

kunskap i dessa program. 

Från Konstruktion och design tillämpades kunskaper om sambandet mellan planering, 

design och konstruktion spela in. Kunskaper kring hur man gör en enklare platsanalys, samt 

inhämtade kunskaper kring brand- och tillgänglighetskrav har nyttjats.  

Från Arkitektur, byggnadstekniken tillämpades kunskaper från fördjupningen i krav på 

brandskydd för bostäder och lokaler. 

Från Arkitektur, skissprocessen nyttjades kunskaper i hur man framställer och redovisar 

illustrationer av 3D-modeller. Även olika metoder för att redovisa och presentera en idé 

tillämpades. 
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 NULÄ ESBESKRIVNIN  2

Idag är flytande huskonstruktioner ovanliga i Sverige, om man jämför med landfasta hus, men 

det finns dock ett fåtal och fler planeras. I dagsläget finns endast en tillverkare av flytande 

villor, Aquavilla. Övriga flytande husprojekt har byggts av olika entreprenörer med 

varierande lösningar och dessa är oftast platsspecifika engångsprojekt på flera ställen i landet. 

I dagsläget planeras ett helt vattenkvarter i Frihamnen i Göteborg.
4
  

Internationellt finns ett ökat intresse för flytande bostäder både som en förtätning av städer 

men även som ett nödvändigt sätt att bo på då vattennivåerna ökar till följd av den globala 

uppvärmningen.
 5

 Maldiverna är ett tydligt exempel på det sistnämnda.
6
 Även Nederländerna 

hotas av en ökande vattennivåhöjning. I Nederländerna finns en stor marknad för flytande 

bostäder då dessa är vanligt förekommande och utvecklingspotentialen är stor. 

Tidigare har förtätning av staden inneburit påbyggnationer på byggnader samt 

ombyggnationer av områden för att kunna öka invånardensiteten i staden.
7
 I städer välden 

över byggs nedlagda hamnområden om till bostadsområden. Exempel på det i 

Stockholmsområdet är Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och Årstadals hamn. Här 

finner man en ny användning av den mark som tidigare använts av industrin. Det som dock 

inte utnyttjas är de vattenarealer som tidigare användes för sjöfartstrafik till industrihamnarna. 

Här finns en stor potential för utvecklingen av flytande bostadskvarter som en del i 

stadsbilden.  
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  ENOM ÖRANDE 3

Under rubrikerna 4, 5 och 6 redovisas den information som insamlats under examensarbetets 

gång som ligger till grund för utformningen av de flytande bostäderna.  

 STUDIEBESÖK 4

I detta avsnitt redovisas egen insamlad information från de studiebesök som gjorts samt 

kompletterande information som tillhandahållits via informationssökning och intervjuer.  

 4.1.SLUSEHOLMEN 

Sluseholmen är ett nybyggt flerbostadsområde beläget i ett område tidigare använt som hamn. 

Bostadskvarteren är uppbyggda på artificiella öar uppbyggda med jordmassor med 

mellanliggande kanaler. 

Den nederländska arkitekten Sjoerd Soeters, som tidigare arbetat med ett bostadsprojekt på 

den artificiella ön i Java i Amsterdam, väckte idén till ett bostadsområde med kanaler. Sjoerd 

Soters och Arkitema Arkitekter ritade tillsammans med ”Köpenhamns Stad och Hamn” upp 

den slutgiltiga stadsplanen för Sluseholmen.  

 

  

Figur 4.1.1-4.1.3 Sluseholmens kanaler, Köpenhamn 
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Området består av åtta kvarter. Kvarteren är så när som på kvadratiska eller rektangulära 

vilket skapar varierande former för bostadshusen och innergårdarna.  

Kvarteren är helt slutna med gångvägar från gaturummet till innergården samt från 

innergården direkt till kanalerna. Innergårdarna är upphöjda i jämförelse med gaturummets 

nivå och inhyser garage under för de boende.  

Kvarteren består av både större flerbostadshus i fem till sju våningar samt mindre, smala, 

enfamiljshus i fyra våningar stående tätt intill varandra. 

Ett ledord för arkitekturen i området är variation. En av reglerna vid projekteringen var att 

det skulle vara minst fem olika arkitekter med och utforma ett kvarter. Detta är tydligt i de 

mycket varierande fasaderna och väldigt effektfullt i de smalhuslängor som alla har helt 

skilda fasader. 

I Sluseholmen har man har låtit vattnet ta plats som både ett vackert och exklusivt inslag 

men även som en kommunikationsyta mellan husen. Här har alla möjligheten att ta sig ut på 

vattnet direkt från huset eller via innergården. 

De nederländska influenserna är tydliga i och med vattenrummet och dess betydelse för 

området i form av kanaler samt smalhusen med varierande fasader. 

 4.2.MARINSTADEN 

Marinstaden är belägen i Svindersviken i Nacka kommun och är ett gammalt hamnområde.  I 

detta flytande bostadsområde planerade man att bygga totalt 46 bostäder i olika former. Även 

marin verksamhet, museum, restaurang, butik, parkeringshus m.m. var planerade att inhysas i 

området. Idag står dock endast 7 av de 25 planerade husbåtarna på plats och de övriga 

bostäderna och offentliga byggnaderna har ännu inte byggts då den före detta byggherren gick 

i konkurs. Marinstaden har idag en ny ägare och byggherre.  

Figur 4.2.1-4.2.2 Marinstaden, Nacka 



Anna Heimbürger   Vision Sjöhem 

Pauline Liljeroth 

 14 

Husbåtarna som idag finns i Marinstaden är tillverkade i Tallinn och har sedan fraktats på 

pråmar till Ryssviken. Varje villa står på en egen kassun som är kopplad till en pir. Det finns 

två stycken pirer, en T-formad och en L-formad, som i sig även är kassuner. Pirerna fungerar 

som kommunikationsyta från parkeringsplatsen på land ut till de flytande bostäderna och är 

även planerade att ha förråd för de boende.  

Villorna har olika karaktär; fyra av villorna är av samma typ där taken består av välvda 

plåttak och fasadbeklädnaden är av cederträ och plåt. Resterande tre har olika formspråk och 

annorlunda fasadbeklädnad såsom fibercementskivor i olika kulörer, målat trä blandat med 

plåt, och platta tak. Alla villor har två våningar över vattenytan. 

I och med att området inte är färdigställt finns ingen känsla över vad som är allmän och 

privat mark. Strukturen är ganska intetsägande, då den ursprungliga planen inte genomförts.  I 

området finns endast de sju villorna, en verkstad och två andra flytande byggnader och 

området får på så vis en känsla av att vara privat då de enda som vistas på platsen är de 

boende och de fåtal personer som arbetar i verkstaden.  

 4.3.PAMPAS MARINA 

Pampas Marina är belägen i Solna och är en av Stockholmsområdets största privatägda 

marinor. Tidigare låg marinan i Alvik, Bromma, men 1991 flyttade marinan till den plats där 

den ligger idag då Solna Stad varförst att tillåta permanent boende på vatten. 

I marinan finns många funktioner så som båtplatser, verkstäder, uthyrning av kajak, 

restaurang samt affärer som tillhandahåller maritima tillbehör. Pampasgruppen, som driver 

marinan, består av flera företag med olika maritim koppling. Bland annat ingår Aquavilla som 

är producent av flytande villor. 

  

Figur 4.3.1-4.3.3 Aquavillor i 

Pampas Marina, Solna 
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I Pampas Marina finns både båtplatser för fritidsbåtar samt permanenta boenden på båtar 

och flytande villor. Sedan millennieskiftet finns här ett 40-tal permanenta boenden varav 

ungefär hälften är flytande villor. Det finns flera modeller av de flytande Aquavillorna i 

marinan. En del har mer klassisk stil och andra är mer moderna.  De flesta modeller har två 

våningsplan ovan vatten samt ett våningsplan som till största del är under vattenytan. Villorna 

är ganska stora i sin omgivande kontext och det är tydligt att det finns stor boendearea, ca 150 

m
2
, inom dem. En höjdskillnad mellan piren och entrédäcket på villorna har gjort att det krävs 

en trappa för att komma ombord vilket gör att dem i dagsläget inte är 

tillgänglighetsanpassade. 

Majoriteten av villorna har ett tydligt maritimt tema och har stora glaspartier samt flertalet 

terrasser. De har även möjlighet att lägga till en mindre båt intill huset alternativt hyra en 

båtplats intill för större båtar. Att ta tillvara på utsikten, ha nära till båten och att knyta an till 

ett maritimt tema visar att villornas utformning tagit till vara på kvalitéerna med ett boende på 

vatten. 

 4.4.BORNEO-SPORENBURG 

Borneo-Sporenburg är beläget i ett av Amsterdams gamla hamnområden som gjordes om helt 

under 1990-talet och innehåller idag bostäder av varierande art. Bakom planeringen av det 

nya området står arkitektfirman West 8. Ramarna som skapades för Borneo-Sporenburg 

utgick från att hålla en hög densitet av bostäder samt att ha tydliga gränser mellan den 

offentliga och den privata sfären. Detta resulterade i ett område med en densitet på 100 

bostäder per hektar som till stor del består av radhus som sträcker sig längs kajerna samt tre 

större flerbostadshus som fungerar som landmärken. Det karaktäristiska för dessa radhus är 

att de är relativt smala och många av radhusen har innergårdar eller takterrasser. Oftast är 

insikten från gaturummet begränsad vilket ger en tydlig barriär mellan offentligt och privat. 

  

Figur 4.4.1-4.4.2 Stor variation i fasaduttryck, Borneo-Sporenburg, Amsterdam 
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En av dessa radhuslängor, som stod klar 1999, är välkänt på grund av sitt mångvarierande 

arkitektoniska uttryck samt sin unika närhet till vattnet i kanalen nedanför. Varje radhusenhet 

har ett unikt utseende och planlösning. Då arkitekturen är så varierande är det tydligt att varje 

hus är en fristående enhet från varandra. Alla hus har direkt kontakt med vattnet, oftast via en 

mindre brygga, på ena sidan av huset. På andra sidan har alla hus direkt kontakt med gatan 

och många av dem inhyser bilar i garage på detta plan. Höjdskillnaden mellan gatuplanet och 

vattennivån gör att husen generellt har en invändigt en dubbel takhöjd i bottenplan. 

Arkitekturen i det här området är en modern version av Amsterdams gamla stadskärna, med 

många smala hus med olika variationer i arkitekturen stående tätt intill varandra. Här tar man 

till vara på de kvalitéer som ett vattennära boende har. Stora glaspartier och balkonger med 

utsikt över kanalen samt direktkontakt med vattnet via bottenplanet.  
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 BY  TEKNIK 5

I detta avsnitt behandlas olika principer för tekniker bakom flytande konstruktioner: pontoner 

och kassuner samt olika typer av förankring av dessa konstruktioner. Utöver detta tas 

lättbyggnadsteknik, installationer samt brand upp och även teori om fysikaliska lagar som kan 

appliceras till flytande konstruktioner berörs.  

 5.1.TEORI – FYSIKALISKA LAGAR: ARKIMEDES PRINCIP 

Arkimedes princip behandlar vätskors lyftkraft. Objekt som flyter, exempelvis en båt på 

vatten, påverkas av en tyngdkraft som vill trycka den nedåt. Eftersom båten inte sjunker måste 

den påverkas av en motsvarande, lika stor kraft i motsatt riktning: vattnets lyftkraft.  

Denna lyftkraft verkar även på föremål som är helt nedsänkta i vatten, exempelvis fiskar. 

Man kan tänka sig att fisken i vattnet ersätts av en ”vattenkropp” av samma magnitud och 

form som fisken. Då vattenkroppen, likt fisken, inte sjunker utan ligger på samma nivå i 

vattnet är den i vila. Detta innebär att den resulterande lyftkraften är lika stor som 

vattenkroppens tyngd enligt definitionen av Arkimedes princip: Ett föremål i en vätska är 

utsatt för en lyftkraft som är likvärdig med tyngden av den vätskan som föremålet 

undantränger. 

Detta samband kan härledas och bevisas matematiskt genom ytterligare en hydrostatisk 

lag: Pascals princip, vilken behandlar vätsketryck. Här redovisas dock endast Arkimedes 

princip: 

Om den undanträngda vätskan har volymen V och densiteten ρ är dess 

massa m = Vρ. Tyngden beräknas således genom att addera 

tyngdaccelerationen till ekvationen: mg = Vρg, och lyftkraften kan på så 

vis räknas ut ur sambandet: 

 

      där  L = lyftkraften 

   V = vätskans volym 

   ρ = vätskans massa 

   g = tyngdacceleration 
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 5.2.FLYTANDE KONSTRUKTION  

Nedan beskrivs de flytande konstruktioner som finns för husbyggnation: pontoner och 

kassuner. 

 5.2.1. PONTON 

Pontoner avsedda för huskonstruktion kan utföras på två olika sätt och kan liknas vid de sätt 

man idag bygger flytbryggor och pirar.  

Det ena utförandet är en trä- eller betongyta där flytkraften är underliggande kuddar eller 

rör av polyeten fyllda med luft eller expanderande polystyrenplast (EXP). Ett annat alternativ 

är betongkuddar med en kärna av cellplast. Flytande konstruktioner i detta utförande är 

avsedda för mindre laster och på dessa kan mindre konstruktioner som exempelvis småhus 

eller bastu placeras ovanpå. Då denna studie avser större flytande huskonstruktioner beskrivs 

detta utförande ej mer utförligt än det ovan nämnda. 

Det andra utförandet av en ponton består av ett skal av armerad betong med en kärna av 

cellplast som ger konstruktionen flytkraft. Skalet är öppet nedåt och kärnan av cellplast ligger 

i direkt kontakt med vattnet. I pontonen kan också rör för VA-ledningar och elledningar dras 

in. Konstruktionen är i sig själv osänkbar då den inte innehåller något luftrum som kan fyllas 

med vatten vid eventuell sprickbildning i betongen. 

Betongen är frostfri och utan luftbubblor, vilka vibrerats bort vid gjutningen. Detta 

eftersom bubblorna kan fyllas med vatten som vid låga temperaturer kan ombildas till 

iskristaller och betongen riskerar då att utsättas för frostsprängning. 

Då både pontoner eller kassuner är placerade i vatten, vilket är en påfrestande miljö för 

materialet. Därför bör normer för olika exponeringsklasser efterföljas. Detta betyder att 

betongen behöver uppnå dessa krav eller behandlas på den utsatta ytan. 

Beroende på utformning så väger pontoner olika mycket. En standardponton har en vikt på 

ca 0,5 ton per m
2
.
8
 

En betongponton tillverkas därför i olika storlekar beroende på vilka krav som ställs på 

dess bärighet, stabilitet samt hållfasthet. Detta behandlas ytterligare under avsnitt 5.2.3. 

En fördel med pontoner är att tillverkning och transport kan ske på land. Detta medför 

dock en etablering av byggarbetsplats vid uppförande av byggnaden ovanpå pontonen. 

 5.2.2. KASSUN 

En kassun kan liknas vid ett ihåligt skrov i armerad betong som sänkts ner i vattnet. Ibland 

förekommer också benämningen deplacerande skrov för denna typ av konstruktion. Det är 

ihåligheten som ger konstruktionen flytkraft. Kassuner kan ej klassas som osänkbar då 
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kassunens hålrum kan fyllas med vatten vid sprickbildning. För att undvika sprickbildning 

gjuts hela betongskrovet i ett stycke så att inga skarvar förekommer. 

Betongen är frostfri och utan luftbubblor, vilka vibrerats bort vid gjutningen av samma skäl 

som för pontoner.  

En kassun kan tillverkas i många olika storlekar beroende på ändamål. Beroende på 

utformning så väger kassuner olika mycket. Kassuner används som pirar och som grund för 

flytande hus. Ihåligheten inuti kassunen kan vara olika stor beroende på utformning. I vissa 

fall är ihåligheten inte så djup och kan därför ej nyttjas som bostadsarea. I andra fall kan 

kassunen bli som ett källarplan som kan nyttjas i bostadsyfte eller som förråd. Då utrymmet 

skall användas som bostad inreds utrymmet med innerväggar och golv med ett oorganiskt 

material som distans till betongskrovet, till exempel cellplast. Detta för att undvika 

fuktproblem samt att de omgivande väggytorna inte ska stråla kyla och på så sätt öka den 

operativa temperaturen i utrymmet. Då kassunen används som pir dras rör för VA-ledningar 

samt el inuti dessa. Utformning av kassuner behandlas ytterligare under avsnitt 5.2.3. 

En fördel med kassun är att både kassun och överliggande byggnad kan ske i en torrdocka, 

skyddat från väder och vind. För att sedan transporteras i sin helhet till avsedd plats på 

vattnet. 

 5.2.3. UTFORMNING AV PONTONER OCH KASSUNER 

Kraven är mycket lika för pontoner och kassuner oavsett om de som används som brygga i 

hamnen som för den som används som flytande grundplatta för huskonstruktioner. Denna 

studie ämnar undersöka den senare varför dessa krav tas upp mer ingående. 

En av de begränsningar som finns vid utformningen av pontoner och kassuner är vart de 

tillverkas någonstans samt vart och hur de skall transporteras. För större pontoner och 

Figur 5.2.2.1 Principskiss över ponton och kassun  
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kassuner avsedda för husbyggnation så sker tillverkningen vanligtvis i en 

produktionsanläggning. För kassuner krävs tillgång till en torrdocka då dessa är så pass tunga 

att de endast kan transporteras på vatten. Pontoner kan tillverkas i standardstorlekar och 

transporteras på land och sedan sammanfogas till större pontoner på plats.  

Gällande transporten på land är maxstorleken för bred last på väg 3,6 m × 30,0 m.
9
  

Storlekar över detta kan sökas på dispens då exempelvis bredd upp till 4,5 m tillåts.
10

  

Gällande transport på vattnet av färdiga flytande hus är det slussars bredder, broars fria 

höjd samt vattendjupet och därmed rådande vattennivå som är begränsande för utformningen 

av pontonen eller kassunen.  

Andra krav som påverkar utformningen av pontoner och kassuner är stabilitet, bärighet och 

hållfasthet. Dimensionerande laster vid utformning är ytlast, istryck, våghöjd samt vind. 

Ett krav på stabilitet är att konstruktionen inte ska luta för mycket vid hög punktbelastning 

eller gunga för mycket då den tillfälliga lasten försvinner. Exempel på detta är bland annat 

vindlaster mot byggnadens fasader eller hög personbelastning på ena sidan av byggnaden.  

Ett annat av de krav som ställs på stabilitet är att byggnadens tyngdpunkt skall vara låg i 

vertikalled. För att uppnå detta är pontonens eller kassunens djup och vikt proportionellt 

beroende av den påliggande konstruktionens utformning samt vikt och därmed laster. Det är 

därmed den påliggande konstruktions form, material och innehåll som avgör hur pontonen 

eller kassunen skall utformas. 

För att behålla jämnvikt ökas delar av betongmängden på vissa ställen i pontonen eller 

kassunen. Detta för att kompensera mot höga punktlaster i den påliggande byggnaden av 

samma storlek på motsatt sida. Om exempelvis köket är beläget på ena sidan i huset kan 

betongen i pontonen eller kassunen behöva göras tjockare på motsatt sida för att kunna 

behålla jämnvikt för hela konstruktionen. Inuti pontoner och kassuner finns också tvärgående 

skottväggar för att få öka samt bibehålla bärigheten samt för att styva upp konstruktionen. 

Gällande den flytande konstruktionens hållfasthet och bärighet är valet av betongtyp med 

viss hållfasthetsklass och dimensionering av dess tjocklek samt val armering betydande. Detta 

är dock en komplicerad dimensioneringsprocess och redovisningar av samband kring detta 

beskriv ej ingående. Gällande betongklasser är det vanligt förkommande i större pontoner och 

kassuner med betong med hög klass och lågt vattencementtal, vilket ger en hög hållfasthet.   
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Figur 5.3.1.1 Gravitationsankare, 

Årstadals hamn 

 5.3.FÖRANKRING 

Under följande rubriker beskrivs olika tillvägagångssätt vid förankring av flytande 

konstruktioner. Vilken typ av förankring som väljs är beroende av vilken konstruktion som 

ska förankras samt av våg och vindlaster, vattendjup, skillnader i vattennivå samt 

bottenbeskaffenheten 

 5.3.1. BOTTENFÖRANKRING 

PÅLNING 

En lång ihålig påle i galvaniserat stål slås eller skruvas ned i sjöbotten. Därefter fylls 

ihåligheten med betong. Pontonen eller kassunen förankras direkt i pålens andra ände genom 

en ögla som är infäst i den flytande konstruktionen. Pålen sticker upp några meter ovan 

vattenytan och är inklädd i polyeten som gör att konstruktionen lätt kan röra sig i vertikalled 

vid sjögång eller olika vattenstånd då materialet är glatt och ger ett bra glidlager. Polyeten är 

även bra då is har svårt att fästa vid plasten. 

 Denna lösning ger alltså tillåtelse för rörelse i vertikalled men håller flytande 

konstruktionen helt fixerad i horisontalled.  

GRAVITATIONSANKARE 

Ett gravitationsankare är en betongvikt med en ingjuten 

ögla i galvaniserat stål. Förankringen sker mellan öglan 

på betongvikten och en ögla i flytande konstruktionen. 

Betongvikten kan vara utförd i många olika former och 

storlekar. Vilken form som är lämplig och vart man väljer 

att placera infästningen i blocket kan bero på om man 

väljer rak eller sned inspänning. Vid sned infästning som 

är vanlig förankring av större flytande konstruktioner är 

det fördelaktigt att välja en infästning i betongblocket på 

en sned sida. Risken med gravitationsankare är att de kan 

komma att flytta sig vid hög belastning. 

Alternativt kan gravitationsankare också utföras i 

natursten. 
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SKRUVANKARE 

Skruvankare är en påle av galvaniserat stål med ett skruvblad 

i ena änden och en ögla i den ändra. Denna skruvas sedan ner 

i sjöbottnen så att öglan lämnas en bit ovan bottnen. 

Förankringen sker mellan öglan på i skruvankaret och en ögla 

i den flytande konstruktionen. Denna typ av förankring klarar 

mycket hög belastning utan att risken för förflyttning vid hög 

belastning finns.  

 

 

 

 

INSPÄNNING 

För att få en balanserad lastfördelning krävs en jämn 

inspänning mellan bottenförankringen och den flytande 

konstruktionen. Nedan följer två olika typer av 

inspänningar som används för flytande konstruktioner. 

 

 

 

KÄTTNING  

En vanlig förankring mellan gravitationsankare eller skruvankare och den flytande 

konstruktionen är kätting. Då kättingen är tung och stum och vattenförhållandena alltid ändras 

kan den inte hållas spänd hela tiden. Detta gör att kättingen på grund av sin höga egentyngd 

sjunker till botten där den påverkar det marina livet på bottnen. En annan nackdel är att 

kättingar är tillverkad i galvaniserat stål men rostar lätt då länkarna nöts mot varandra i 

hopkopplingarna. Detta ger en kortare livslängd.  

 

 

 

 

Figur 5.3.1.2 Skruvankare 

Figur 5.3.1.3 Inspänning sjöbotten-ponton 
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SEAFLEX 

Seaflex är en lösning som med hjälp av elastiska gummivajrar ger en progressiv 

motståndskraft. Vajrarna fästs mellan en gravitationsankare eller skruvankare och den 

flytande konstruktionen. Detta ger kontrollerade rörelse i både vertikalled och horisontalled. 

En fördel med Seaflexsystemet är att gummivajern alltid är spänd vilket gör att sjöbottnen inte 

blir berörd. En annan fördel är att de få detaljer som inte är utförda i gummi är utförda i 

rostfristål vilket gör att denna lösning inte rostar och har lång hållbarhet. 

 5.3.2. FÖRANKRING MOT LAND ELLER ANNAN FLYTANDE KONSTRUKTION 

Förankring mellan flytande konstruktion och fastland eller annan flytande konstruktion sker 

oftast med hjälp av stag som förankras på båda sidor med hjälp av en infästningsanordning 

med gångjärnsprincip i både vertikal- och horisontalled. Detta ger möjlighet till rörelse i båda 

led. Om förankringen inte sker mot en kaj gjuter man istället betongfundament i strandlinjen 

och infästning sker sedan till dessa. 

Vanligt är att man mellan dessa har en landgång med en slags gångjärnfunktion på ena 

sidan medan den andra sidan vilar fritt, vilket också ger utrymme för rörelse. 

 

Figur 5.3.1.4 Förankring med Seaflex Mooring System 

Figur 5.3.2.1-5.3.2.3 Förankring mot land  

Från vänster: tryckstag, betongfundament, landgång 
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 5.4.TEKNISKA INSTALLATIONER OCH ANSLUTNINGAR 

Nedan beskrivs generella principlösningar för hur anslutning av ledningar görs samt hur 

sjövärme kan utnyttjas vid värmeåtervinning för flytande konstruktioner. 

 5.4.1. VATTEN OCH AVLOPP 

Vatten och avloppsanledningar som är ingjutna i den flytande konstruktionen ansluts 

vanligtvis direkt till det kommunala nätet. Distansen mellan anslutningspunkten på land och 

den flytande konstruktionen leder till att ledningarna kan komma att exponeras för 

utomhustemperatur. För att skydda slangarna från framförallt kyla och risken för isbildning, 

isoleras de utvändigt. I de fall de flytande husen ligger i anslutning till en flytande pir som i 

sin tur är ansluten till fastlandet så dras ledningarna invändigt i piren och ansluts därifrån 

vidare till husen. 

Om det ej finns möjlighet att ansluta det kommunala vatten och avloppsnätet så finns 

möjlighet att installera eget reningsverk och andra erforderliga installationer för att klara en 

egen försörjning. 

 5.4.2. EL, BREDBAND OCH TELEFONI 

El-, bredband- samt telefonledningar anslut direkt till marknätet och kan dras på samma sätt 

som vatten- och avloppsledningarna. Om anslutning till marknätet ej är möjlig kan 

kompletterande installationer göras för självförsörjande av el, så som solceller, vindgenerator 

och dylikt.  

 5.4.3. VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM 

Flytande hus kan använda sig av många liknande värme- och ventilationslösningar som för 

vanliga hus som inte har en direkt relation till markanvändning. Det vill säga att värme och 

ventilationssystem som baserar sig el- och vattenförbrukning, samt värmeåtervinningssystem 

som inte utvinner energi ur marken. 

Det finns en unik möjlighet till värmeåtervinning under vattenytan. Vattnets förmåga att 

lagra solenergi under vintern och kyla under sommaren gör att dessa temperaturer är perfekt 

anpassade för att tas till vara för värma upp byggnaden under vintern och kyla under 

sommaren. Detta koncept kallas för Sjövärme, och principen är densamma som för andra 

värmepumpar. 

Till värmepumpen ansluts kollektorslangar som viras runt eller hänger ner under den 

flytande konstruktionen. I kollektorslangarna cirkulerar frostskyddsbehandlat vatten som 

värms eller kyls till vattnets temperatur. I värmepumpen värmer vattnet ett köldmedium med 
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låg kokpunkt. Då denna kokar bygger ångan från kokningen upp ett tryck i kompressorn som i 

din tur värmer vattnet eller luften som sedan bidrar till lägre energiförbrukning. 

Sjövärmesystem går också att kombinera med frånluftåtervinning för ytterligare 

energibesparingar.
11

 

 5.5.LÄTTBYGGNADSTEKNIK/MATERIAL 

Att bygga på en flytande konstruktion i vatten kan liknas vid att bygga på platta på mark, det 

är ungefär samma princip.
12

 Hänsyn måste dock tas till att en ponton eller kassun inte kan 

bära lika stora laster från den ovanliggande konstruktionen utan att påverka flytkraften allt för 

mycket. Därav är det bra att välja lättbyggnadstekniker såsom trä- eller stålkonstruktioner. För 

att göra en enkel jämförelse av en tung konstruktion och lättbyggnadskonstruktion kan man se 

till vanliga byggnadsmaterials densitet, exempelvis trä och betong. Trä har en densitet på 

mellan 500-800 kg/m
3
 beroende på träslag och fuktkvot

13
 medan betong ligger på 1500-2400 

kg/m
3
 beroende på vatten-, cement- och lufthalt.

14
 Här ser vi en stor skillnad i densitet och i 

sin tur vikt då: 

 

  
 

 
  [

  

  
] 

  
 

 
   [

  

  
   

  

  
]

   

 

Vid en enkel beräkning kan konstateras att trä uppskattningsvis är nästan hälften så tungt som 

betong: 

   

    
           

 

 5.5.1. STÅL 

EGENSKAPER  

Benämningen stål används till material som främst består av järn som framställts genom en 

smältprocess och sedan legerats med kol.
15

  

Stål passar sig väl att förtillverka i verkstäder för att sedan transporteras till byggplatsen för 

ihopmontering till en stomme. Förtillverkningen kan med hjälp av digitala verktyg som styr 

tillverkningsmaskinerna göras med stor noggrannhet och få fel. 
16

 

där  ρ = densitet, [
  

  
] 

 m = massan, [  ] 

 V = volym, [  ] 

 s = sträcka, [ ] 
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Ur byggnadssynpunkt är stål ett bra material då det har hög draghållfasthet. Densiteten hos 

stål är däremot hög (7800 kg/m
3
) men tack vare sin höga hållfasthet blir mängden stål i 

bärande konstruktioner liten och stålkonstruktioner blir därav lätta.  Det vill säga, stålstommar 

har förhållandevis små dimensioner jämfört med andra material. 
17

 

BRAND 

Då temperaturen ökar vid brand så minskar hållfastheten och elasticitetsmodulen hos stål. Vid 

omkring 450-500°C reduceras bärförmågan påtagligt och vid fortsatt temperaturökning 

fortsätter bärförmågan att avta gradvist och krypfenomen börjar uppträda.
18

  

För att referera till förhållanden som kan råda då en brand startar så minskar brottgränsen 

till ungefär hälften då temperaturen höjs från 20°C till 500°C.
19

 

 5.5.2. TRÄ 

EGENSKAPER  

Trä är ett av de byggnadsmaterial som människan använt sig längst av. Trä är ett bra 

byggnadsmaterial då det är lätt i förhållande till sin höga hållfasthetsegenskap. Tack vare sin 

lätta vikt är det dessutom bra ur transport- och bearbetningssynpunkt då man kan använda 

lätta maskiner. Utöver detta har trä bra isoleringsförmåga.  

Givetvis finns det även nackdelar så som fuktkänslighet, risk för röt- och insektsangrepp, 

brännbarhet o.s.v. Dessa nackdelar går dock att hantera byggtekniskt.
20

  

Ur miljösynpunkt är trä ett bra material; det är en förnyelsebar resurs, ekologiskt och 

beständigt. Det kan dessutom återvinnas flera gånger och tillslut sedan förbrännas och bli 

elkraft och värme till byggnader. Trä lagrar dessutom koldioxid vilket hjälper till att minska 

växthuseffekten.
21

 

BRAND 

Då temperaturen ökar vid brand påverkas träet genom att såväl träets hållfasthet samt 

elasticitetsmodul minskar. Detta är i så pass liten grad att man kan försumma denna inverkan i 

normala träkonstruktioner.  

Trots att trä är ett brännbart material står det väl emot brandbelastning. Då det brinner 

förkolnar träet vilket ger ett bra brandskydd – träkol har en lägre värmeledningsförmåga än 

träet i sig.  

Utöver att trä har ett bra brandskydd i sig själv kan man även måla träet med 

brandskyddsfärg alternativt klä in det med andra brandbeständiga material såsom gips.  
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 RE ERENSOBJEKT 6

 6.1.AQUAVILLA 

 

 

Aquavilla är ett företag som tillverkar flytande villor samt andra lösningar för ett flytande 

vattenkvarter. Huvudkontoret är beläget i Pampas Marina, Solna, där också flertalet av 

husmodellerna finns representerade. Villorna är 2-3 våningar. Antal rum i villorna varierar 

mellan 3-7 stycken. Boarean varierar från 79-177 m
2
 och terrassarean mellan 120-150 m

2
, 

beroende på modell och utförande.
22

 

 6.1.1. FLYTANDE KONSTRUKTION 

Aquavilla använder sig av både ponton och kassun till sina villor. Alla husmodeller är två 

våningar ovanpå ponton eller kassun.  

Alla deras flytande konstruktioner är beräknade enligt Trafikverkets Tekniska Krav Bro 

(TRVK BRO 11) och följer Bronorm 100, vilket innebär att dessa ska kunna ligga i vatten i 

100 år utan utvändigt underhåll. För att uppnå detta har man ett lager av cementrik betong 

utanpå armeringen som har lång livslängd i vatten. Detta då den cementrika betongen är 

”fetare” än vanlig betong och inte eroderar lika fort som vanlig betong. För att hålla i 100 år 

krävs ett lager på 45 mm av den cementrika betongen. Även skrovets insida har ett lager av 25 

mm cementrik betong.
23

 Den övriga betongen har hållfasthetsklass c40/50 och har ett 

vattencementtal (vct) på mindre än 0,4 vilket ger en hög hållfasthet. Skrovets botten är 320 

mm tjock och väggarna 220 mm tjocka.
24

 

En kassun är en tung konstruktion. Som ett exempel så väger nästa generation av 

Aquavillor ca 280 ton totalt, varav kassunen väger ca 240 ton. De nuvarande Aquavillorna 

väger ca 220 ton totalt varav kassunen väger ca 180 ton. Huskonstruktionen väger ca 40 ton i 

båda fall.
25

 

De modeller som har kassun nyttjar även denna som boyta. För att göra denna yta beboelig 

har man innanför betongskrovet byggt upp med ett lager av 200 mm cellplast. Väggar och 

golv har sedan byggts innanför cellplastlagret. 

Figur 6.1.1 Aquavilla, husmodell: Futura 
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 6.1.2. PRODUKTION 

Aquavillas pontoner och kassuner tillverkas i deras produktionsanläggning i Västervik. Där 

byggs även själva huskonstruktionen. Maximala mått för deras flytande konstruktioner är 20 

m × 65 m, vilket är en naturlig konsekvens av torrdockans storlek.
26

 

 6.1.3. TRANSPORT 

Aquavilla bygger klart sina villor i torrdockan. När bygget är klart fylls dockan med vatten 

och husen lyfts då av sin egen flytkraft. Husen flyttas sedan vattenvägen till sin destination.  

För längre transporter samt på öppet vatten används en s.k. Aqualift som kan beskrivas som 

en ”flytande torrdocka”. Aqualiften har en lyft- och lastkapacitet på 1200 ton
27

. Aqualiften 

sänks genom att skrovet fylls med vatten. Sedan placeras Aquavillorna ovan lastutrymmet på 

däck. Efter det pumpas vattnet ur skrovet och Aqualiften lyfter sig själv och huset ur vattnet. 

I mindre kanaler och slussar måste dock pråmar användas för att förflytta husen. 

Figur 6.1.2.1 Modell över produktionshallen, Västervik  

Figur 6.1.3.1 Modell över Aqualiften 
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 6.1.4. FÖRANKRING 

Aquavillorna är förankrade mot sjöbotten med hjälp av gravitationsankare och kätting.  

 6.1.5. LÄTTBYGGNADSTEKNIK 

Aquavilla använder sig av ett patenterat lättkonstruktionssystem som heter Casabona. 

Systemet består av galvaniserade stålreglar och cellplast som prefabriceras i en egen 

produktionshall. Casabona är ca 30-40 % lättare än träkonstruktioner. 

 Profilerna levereras färdigkapade och färdighålade. Aquavilla erbjuder även färdiga, 

prefabricerade byggnadselement redo att monteras direkt genom popnitning. 

Stålprofilerna är slitsade vilket gör att man förhindrar den köldbrygga som kan uppstå då 

man använder stål. Detta genom att kylan får vandra genom en ”labyrint” genom stålet innan 

den når insidan av konstruktionen.  

Konstruktionen är helt oorganisk och Casabona-profilerna finns i 120-150 mm storlek. 

Nedan följer illustrationer på konstruktionslösningar för Casabona-systemet. 

Då konstruktionen är brandkänslig har ett skydd installerats i väggarna i form av en 

värmekännande kabel som skickar signaler till ett centralt brandalarmssystem. Gränsvärdet 

ligger runt 70-80°C. 
28

 

 6.1.6. TEKNISKA INSTALLATIONER OCH ANSLUTNINGAR 

Aquavillorna är avsedda att anslutas direkt till det kommunala vatten och avloppsnätet. Om 

Aquavillan inte har möjlighet att anslutas till det kommunala nätet finns möjlighet att 

installera reningsverk för vatten och avlopp. 

El-, tele- och bredbandsanslutning sker direkt till marknätet. Om Aquavillan inte har 

möjlighet att anslutas till marknätet finns möjlighet att komplettera med installationer för att 

skapa självförsörjning av elektricitet.  

Aquavillorna är försedda med ett till- och frånluftsystem med fläktar och utrustade med 

vattenburet värmesystem i form av golvvärme. 

Aquavilla har ett egen patenterat värmeåtervinningssystem: Aqua Energy System. Den är 

baserad på samma vattenenergiutvinningsprinciper som sjövärme. I Aqua Energy System är 

kollektorslangarna ingjutna i kassunens skrov. Slangarna är kopplade till en värmepump som i 

sin tur reglerar temperaturen till det vattenburna värmesystemet. Med Aqua Energy Systemet 

täcks 60-80% av villornas värmebehov.
 29

 

Aquavilla har med samma principlösning utvecklat det patenterade Aqua Slip Free 

Walking-systemet som är anpassat för pirar. Detta för att kunna värma gångytan på vintern 
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med hjälp av den återvunna energin ur vattnet. På detta sätt kan man minimera halkrisk på 

grund av snö- och isbeläggning under vinterhalvåret. 

 6.2.SJÖGÅNGEN 

Kvarteret Sjögången ligger i Mariebergsviken i Karlstad och är ett bostadsprojekt som 

genomförts av Karlstads Bostad AB (KBAB), Skanska och Marinetek AB genom ett 

partneringsamarbete. 

Området består av 127 hyresrätter i fem olika hus på land samt 12 etagelägenheter som 

flyter på två olika pontoner i vattnet.
30

 

De flytande byggnaderna liknar tvåvånings radhus där två etagelägenheter inhyseras i varje 

enhet, totalt finns alltså sex olika enheter som inrymmer två lägenheter. Utifrån ser man 

avdelningen mellan lägenheterna genom att byggnaden är delad på mitten genom nocken på 

taket med två kulörer, vitt och brunt. 

Varje lägenhet har egen takterrass i söder- eller norrläge och altan i söderläge. Båtplats och 

två förrådsplatser finns även till varje lägenhet.  

 6.2.1. FLYTANDE KONSTRUKTION 

Sjögången har en ponton som flytande konstruktion. Tillverkare av denna är Marinetek 

Sweden AB som ingår i det internationella företaget Marinetek Group, som arbetar med 

flertalet marina lösningar världen över. Sjögången är två separata huslängor och till vardera 

av dessa användes 10 stycken långsmala pontoner som sammanfogades till en större platta på 

Figur 6.2.1 Sjögången, Karlstad 
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plats. Sammanfogningen skedde med hjälp av stålvajrar som löpte inuti en ingjuten armatur 

som kopplades ihop mellan pontonerna.
31

  

Ovanpå pontonerna gjöts en sockel med utanpåliggande cellplast. Innanför sockeln 

byggdes ett invändigt golv och utanför hussockeln lades ett cellplastlager som sedan gjöts in 

med ett omslutande armerat betongskikt. Alla ledningar som krävs för teknisk försörjning 

drogs i cellplastlagret. Då höjdskillnaden var 8 cm från sida till sida på pontonen 

flytspacklade man invändigt för att få en jämn yta. 

Pontontypen som tillverkades till Sjögången har samma princip som en av Marineteks 

standardpontoner som också används som vågbrytare. Dessa pontoner finns i standardmått 

med bredder 3 m och 4 m samt längder på 12,5 m och 15 m.
32

 Betongen har hållfasthetsklass 

c35/45 och har ett vattencementtal på 0,45
33

 vilket ger en hög hållfasthet. Cellplasten är av 

typ S80 och har en hög beständighet, då den skall hålla länge i en utsatt miljö. 

 6.2.2. PRODUKTION 

Tillverkningen av Marineteks pontoner sker i egen fabrik i Mellerud, Dalsland och Rö, 

Stockholm. 

 6.2.3. TRANSPORT  

Transporten av Marineteks pontoner sker till största del på land men kan vid behov 

transporteras på vattnet med hjälp av pråmar. 

När det gäller Sjögången skedde transporten till Karlstad på land och sammanfogningen av 

pontonerna gjordes på plats. 

 6.2.4. FÖRANKRING 

Sjögången är förankrad i tre punkter mot land och har ingen förankring mot sjöbotten. Dessa 

tre förankringspunkter består av betongfundament försedda med kättingfästen. Kättingarna 

spänner pontonerna mot ett tryckstag som i bägge ändar försetts med en infästningsanordning 

med gångjärnsprincip som tillåter rörelser i alla riktningar.  

Tryckstagsfundamenten kläs sedan in i jord och gräs och endast kättingfästet är synligt. 

Övergången mellan land och ponton sker via en landgång som är infäst med en 

gångjärnsanordning i ett betongfundament på land på ena sidan medan den andra sidan vilar 

fritt på nylonklossar på pontonen, vilket tillåter vertikal rörelse samt horisontell glidning. 

 6.2.5. LÄTTBYGGNADSTEKNIK 

I projektet Sjögången användes en, till största del, prefabricerad träregelkonstruktion. Förråd 

och flytande trägolv på uteplatser är dock platsbyggda.  
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Ytterväggarna är prefabricerade i full höjd och har PE-folie längs hela insidan. Innanför 

PE-folien har man fäst reglar för upplag av mellanbjälklaget som träs ner mellan 

ytterväggarna. På så vis får man ett lufttätt ytterskal.  

Vid betongsockeln hade man två plastfolier från väggen: en som gick ner till plattan och en 

som veks ut och tejpades samman med PE-folien i golvkonstruktionen under spånskivan i 

golvet.   

Taket är prefabricerat och var det sista som monterades i ytterskalets konstruktion.  

 6.2.6. TEKNISKA INSTALLATIONER OCH ANSLUTNINGAR 

Sjögången är ansluten direkt till det kommunala värme-, vatten- och avloppsnätet. El-, tele- 

och bredbandsanslutning sker direkt till marknätet.  

Alla ledningar är ingjutna i cellplastlagret i det pågjutna golvet på pontonen. 

Här finns också en avloppstank med pumpar som styrs av en nivågivare ut i det trycksatta 

avloppsröret. Alla ledningar samlas centralt på pontonen där det byggs ett installationsrum. 

Alla anslutningar sker från landfästet till pontonen via landgången. För att ledningarna 

skall tillåta rörelse har de skarvats med flexibla slangar både vid landfästet och vid pontonen. 

Då ledningarna är exponerade är de som leder vatten isolerade för att minimera isbildning i 

rören. 

Varje radhuslägenhet är försedd med ett luftvärmeväxlarsystem. Husen är utrustade med 

vattenburet värmesystem i form av radiatorer samt golvvärme i bad- och WC-utrymmen. 
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 MILJÖ 7

Miljö är något som måste tas stor hänsyn till i alla typer av byggnadsprojekt. För att få en 

förståelse över hur flytande bostäder påverkar miljön har miljökonsekvensbeskrivningar 

(MKB) för befintliga områden med denna typ av boende studerats samt information som 

tillhandahållits av fallstudier och intervjuer. Nedan presenteras en slutsats på hur flytande 

bostäder påverkar miljön utifrån denna information.  

Här redovisas även hur tidigare beskrivna förankringsmetoder påverkar miljön.  

 7.1.MILJÖPÅVERKAN BEBYGGELSE 

MKB:arna som studerats är MKB Marinan som behandlar bebyggelsen i Pampas Marina samt 

MKB för vattenverksamhet i Nacka Marinstad (Marinstaden).  

De områden som främst utreddes och ansågs ha betydande inverkan för områdena var 

anläggandet av en ny väg (Marinstaden) och huruvida ökad trafik på grund av de boende och 

besökare skulle komma att påverka miljön (Pampas Marina). I samband med detta togs även 

buller upp som en oro vid ökad trafik. Även förorenad mark från den tidigare verksamheten är 

något som har lagts fokus på.  

I båda MKB:arna bedömdes naturmiljön inte påverkas, vattenmiljön är något som däremot 

ansågs påverkas. Eftersom vattenyta togs i anspråk av de nya bostäderna i hamnen 

diskuterades huruvida detta skulle inverka på fågellivet.  

Då båda områdena är hamnområden/gamla hamnområden så är vattenmiljön och 

sedimenten i sjöbotten starkt påverkade av utsläpp i form av bränsle och föroreningar. I 

Marinstaden utfördes en muddring av sjöbotten och för att undvika grumling av vattnet och 

spridning av de förorenade sedimenten användes geotextil på botten för att skärma av. En 

provmuddring gjordes för att plocka upp skrot från botten innan den faktiska muddringen 

ägde rum och den grumling som förekom försvann inom 30 minuter och ansågs inte vara ett 

problem för omkringliggande vatten.  

Vattenkvalitén bedömdes för båda områdena att vara densamma, alternativt något bättre, 

då husen inte orsakar några utsläpp och de tidigare båtplatserna minskade i antal – utsläpp 

från båtarna borde därmed ha minskat.  

Betongen i skroven till kassunerna/pontonerna kräver ingen ytbehandling och avger inga 

emissioner.  

Nollalternativen för områdena bedömdes vara att den verksamhet som fanns på platserna 

skulle fortgå. 
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 7.2.MILJÖPÅVERKAN FÖRANKRING 

Det som nämnts om förankring av de flytande bostäderna i MKB:arna är i MKB för 

vattenverksamhet i Marinstaden. Här nämner man att sänkning av bottenförankringar kan 

medföra grumling, men i mindre omfattning.  

Med hänseende till den inverkan som förankringen har när den är på plats är den olika 

beroende på förankringen. Själva bottenförankringen har ingen större åverkan på vattenmiljön 

när den väl är på plats och sjöbottnens sediment lagt sig igen. Däremot har inspänningen en 

större betydelse. En kätting sjunker ibland till botten på grund av sin höga egentyngd och vid 

rörelser i horisontalled släpas kedjan sedan runt på botten och detta kan i sin tur påverka det 

marina livet lokalt. Exempelvis kan sjöbotten runt gravitationsankaret dö på grund av detta. 

Seaflex är elastisk och berör inte sjöbotten eller annat marint liv i större utsträckning än 

andra främmande föremål i vattnet. 

 7.3.SLUTSATS 

Utifrån den information som redovisats kan det konstateras att den typen av bebyggelse som 

detta examensarbete behandlar kommer troligen inte att ha en särdeles stor inverkan på 

miljön, varken lokalt eller i sett i ett större perspektiv. Eftersom syftet är att förtäta staden är 

ett gammalt eller nuvarande hamnområde en rimlig plats för detta projekt – man kan därför 

relatera informationen i dessa MKB:ar väl med projektet Vision Sjöhem.  

Båda MKB:arna uppger att:  

 

”Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till projektets möjliga påverkan på miljön i området 

att den planerade verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.”
34

 

 

”Bebyggelsen på vattnet bedöms inte inverka på strandområdets naturvärden.”
35

 

 

Bottenförankringen har ingen större inverkan på miljön, vad man bör ta hänsyn till i detta fall 

är hur stor yta sjöbotten som förankringen tar i anspråk. Skruvankare i kombination med 

Seaflex är den kombination som ger minst påverkan på sjöbottnen, både när det kommer till 

bottenförankring och inspänning. 
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 UT ORMNIN  AV  ÖRSLA  8

Utformningen har skett utifrån byggtekniska begränsningar samt andra påverkande faktorer 

som finns för flytande bostäder. I övrigt har utformningen fokuserat på de specifika kvalitéer 

som finns med ett boende på vatten. 

 8.1.VATTENNÄRA KVALITÉER 

Boende nära vattnet är mycket exklusivt och har många kvalitéer. Direkt vattenkontakt ger 

möjlighet till bad och förtöjning av egen båt. En annan central kvalitet är möjligheten till 

vacker utsikt i flera väderstreck. 

 8.2.FUNKTION 

Då grundtanken med flytande hus är flexibiliteten och möjligheten att kunna förflytta husen är 

det viktigt att de kan flyttas till andra platser vattenvägen. På grund av detta är slussar in och 

ut från Stockholm en viktig begränsande faktor i utformningen. Den största slussen in mellan 

Östersjön och Mälaren är Södertäljeslussen. Enligt Sjöfartsverkets författningssamling 

gällande trafikregler i Södertäljeslussen gäller att: fartyg som sökt särskilt tillstånd får 

framföras i slussen med en bredd upp till 19,0 m och längd över allt upp till 135,0 m samt ett 

största djupgående upp till 6,8 m.
36

 Den lägsta fria höjd under bro denna väg in i Stockholm 

är under Mälarbron, som i stängt läge som ger en fri höjd på 13,8 m.
37

 Kombinationen av 

kraven på höjd, att huset bör kunna förflyttas på vattnet samt att varje boendeenhet skall 

kunna få direkt tillgång till vatten ger en begränsning i bredd på maximalt 19,0 m samt i 

höjdled på högst 13,8 m vilket ger högst tre våningsplan ovan vattenytan. 

För att kunna utnyttja den flytande konstruktionens maximala yta för boyta var strävan att 

byggnaden inte skulle inhysa trapphus eller hiss.  

Detta resonemang ledde fram till en utformning av ett radhuskoncept i den externa 

utformningen med lägenhetskomplex som tanke invändigt. 

Gällande boarean i radhusen var det viktigt att denna hölls på en nivå som går i linje med 

radhuskonceptet, att uppnå grundläggande tillgänglighetskrav samt att inte inskränka på den 

erforderliga yta som krävs för ett bekvämt boende. Därför begränsades boarean i lägenheterna 

under utformningen till 100-125m
2
. 

 8.3.ESTETIK 

Radhusen i Vision Sjöhem har en möjlighet att komplettera innerstaden på flera olika platser 

och därför är det viktigt att utformningen i fasaduttrycket är flexibelt. Sålunda ska möjlighet 
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finnas att välja fasadmaterial och kulör efter den omgivande miljö de placeras i. Det ger även 

möjlighet till en stor variation i fasader vilket ger en levande stadsbild. 

För att dessa hus skall passa in i omliggande stadsbyggelse är de så höga som möjligt. 

Detta för att minska den drastiska övergången från landfast innerstadsbebyggelse i flera 

våningar till de flytande husen.  

 8.4.IDÉFÖRSLAG 

Begränsningen i storlek på den flytande konstruktionen gav oss en rektangulär form. Två 

formförslag gjordes på denna, varav den andra utvecklades till det slutgiltiga huskonceptet, 

Kvarteret Knopen.  

Första förslaget gjordes i klassisk radhusstil med alla ingångar i markplan på ena långsidan 

och dess tillhörande uteplatser på motsvarande sida. Denna lösning gav dock endast privat 

tillgång till vatten på ena långsidan. Detta gjorde även att en enskild radhusenhet blev mycket 

långsmal med liten fönsterarea. Därför var det svårt att inreda då mycket stora partier blev 

smala med bristfälligt dagsljusinsläpp. 

Andra förslaget gjordes med en passagegång i mitten av huset där entréerna var förlagda på 

respektive sida om gången. Båda långsidorna kan då utnyttjas för att ge samtliga bostäder 

enskild tillgång till vatten. Med hjälp av en sorts överlappning mellan lägenheterna gavs 

möjlighet till utomhusvistelse i två väderstreck för varje radhuslägenhet.  
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 VAL AV PLATS 9

För att exemplifiera Kvarteret Knopen i sin tilltänkta omgivning, innerstadsmiljö, valdes 

Liljeholmskajen, Årstadal. Förutsättningar och mål som påverkade valet presenteras nedan. 

 9.1.MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Valet av plats utgick ifrån dessa mål och förutsättningar: 

 Vattenkvarteret ska förläggas i ett område med urban miljö och innerstadskänsla 

 Området ska integreras med sin omgivning både estetiskt och 

stadsplaneringsmässigt 

 Möjligheten att utveckla ett område som alla kan ta del av, genom att förbinda 

vattenkvarteret med befintliga gångstråk samt axlar i stadsnätet 

 Möjligheten till att ta vara på kvalitéerna med att bo på vatten. 

 Platsen ska ge de ultimata förutsättningarna för att skapa ett vattenburet kvarter i 

innerstaden som harmonierar med sin omgivning samt exemplifiera en ny typ av 

markanvändning. 

 9.2.LILJEHOLMSKAJEN  

Liljeholmskajen är ett tydligt exempel på den utveckling som sker runt om i världen gällande 

omvandlandet av hamnområden till bostadsområde.
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Här får marken ett nytt användningsområde medan vattenarealen som tidigare nyttjats för 

sjöfartstrafik är outnyttjad. Här finns även goda förutsättningar för ett vattenkvarter då det 

finns direkt tillgång till marknätet för tekniska installationer och anslutningar. En annan fördel 

är att utdikningen av botten redan gjorts och ger därför ypperliga förhållanden för flytande 

konstruktioner, såväl hus som båtar. Här finns även en långsträckt kaj vilket underlättar för 

förankring och infästning av flytande konstruktioner.  

Figur 9.2.1 Liljeholmskajen, Årstadal, Stockholm 
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Vid Liljeholmskajen illustreras vattenkvarteret enligt situationsplanerna nedan (skalenliga 

situationsplaner finns i bilagor). 

 

 

 

 

Figur 9.2.1 Situationsplan 1, området Liljeholmskajen 

Figur 9.2.2 Situationsplan 2, övre Kvarteret Knopen, Liljeholmskajen 
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 SLUT ILTI T  ÖRSLA   KVARTERET KNOPEN 10

Av ovanstående redovisade förslag (se avsnitt 8.4) valdes den senare för att vidareutveckla. 

Nedan beskrivs förslaget både ur byggtekniska och arkitektoniska aspekter. 

 10.1. FORM & FUNKTION 

Vattenkvarteret Knopen syftar till att lyfta fram de vattennära kvalitéer som finns med ett 

boende på vatten. Därför har kvarteret utformats så att varje bostad har en privat, direkt 

tillgång till vatten och båtplats via en uteplats på bottenplan samt utomhusvistelse i två 

väderstreck i form av två stora terrasser på ovanliggande våningar.  

Kvarteret är inte bundet till en platsspecifik miljö och är därför flexibel i sin storlek för att 

kunna varieras och anpassas till olika stadsstrukturer. Grunden i kvarteret Knopen är en 

modul med ett återkommande mönster som sedan kan upprepas önskat antal gånger efter 

varandra för att skapa en längre eller kortare byggnad. 

Modulen består av två radhuslägenheter som överlappar varandra. För att förklara denna 

överlappning på bästa sätt kan man utgå från en radhuslägenhet. Radhuslägenheten är tre 

våningar och en utkragning från lägenhetskroppen sker i våning två så att bostaden i elevation 

får ett utseende som kan liknas vid ett liggande T. Hela denna enhet kopieras sedan och vrids 

180°. De två bostäderna sätts sedan ihop och bildar en modul. Se ritningar över 

lägenhetsredovisning A30-01-15,16. 

Utkragningen i andra våningen är det som överlappar mellan bostäderna när lägenheterna 

pusslas ihop. Utkragningen bildar ett atrium som ligger i modulens mitt samt en centralt 

placerad gång från vilken man når bostädernas entréer i bottenplan. 

Varje radhuslägenhet är 4 rum och kök och har en storlek på ca 125 m
2
.  

Figur10.1 Lägenhetsfördelning i sektion 

enligt figur 10.2 

Figur 10.2 Lägenhetsfördelning i plan 

Från vänster: Plan 1, plan 2, plan 3 
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 10.2. ESTETIK 

Den slutgiltiga utformningen av Kvarteret Knopen visar på tillvaratagandet av de vattennära 

kvalitéerna. Främst gestaltas detta i fasaduttrycket med stora glaspartier samt med terrasser på 

de övre planen.  

Konstruktionen av ytterväggarna (se Teknisk beskrivning) tillåter en stor variation i 

fasadmaterial, exempelvis puts, trä och fibercementskivor.  

 10.3. YTREDOVISNING 

Nedan redovisas ytanvändningen för en modul med två radhuslägenheter samt för en 

radhuslägenhet självständigt. Byggnadsarea redovisas inte för endast en lägenhet då den inte 

är ämnad att byggas självständigt. Detta eftersom det är en modul, där två lägenheter är 

beroende av varandra på grund av överlappningen mellan dem.  

 

YTREDOVISNING MODUL LÄGENHET 

Boarea, BOA 248,4 m
2
 124,2 m

2
 

Biarea, BIA 140,6 m
2
 70,3 m

2
 

Byggnadsarea, BYA 206,6 m
2
 − 

Bruksarea, BRA 248,4 m
2
 124,2 m

2
 

Bruttoarea, BTA 299,4 m
2
 149,7 m

2
 

 

Total vattenarea som tas i anspråk för Kvarteret Knopen, bestående av fyra stycken moduler – 

d.v.s. åtta bostäder är 652,8 m
2
. 

 10.4. BYGGTEKNIK 

Nedan beskrivs och motiveras de byggtekniska avvägningar som Kvarteret Knopen utformats 

från. Byggtekniska detaljer har gjorts vid kritiska punkter i konstruktionen, dessa redovisas i 

bifogade ritningar.  

 10.4.1. FLYTANDE KONSTRUKTION 

Parhuskonceptets flytande konstruktion är ponton. Detta val är motiverat via en jämförelse av 

olika parametrar för ponton och kassun (se avsnitt 5.2). 

Pontonen valdes för att den har lägre egenvikt och kan transporteras via både land och 

vatten. Det är även en osänkbar konstruktion vilket är eftersträvansvärt. 

Dimensionering av pontonen sker utifrån en jämförelse med dimensionerna av pontonen i 

projektet Sjögången (se avsnittet: Teknisk beskrivning nedan). 
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TEKNISK BESKRIVNING 

Konceptet för den valda pontonen följer den som tillverkades till projektet Sjögången. 

Pontonenens djup för det projektet är totalt 1,35 m och fribordshöjden 0,5 m.
39

 

Träkonstruktionen som vilar på pontonen är två våningar hög.  

I Kvarteret Knopen är den ovanpåliggande träkonstruktionen tre våningar hög och 

pontonens storlek har modifierats därefter. En byggteknisk slutsats har dragits genom att anta 

att tyngden av de båda konstruktionerna ungefär är ekvivalenta då de båda är i trä. Utifrån det 

har en enkel beräkning gjorts enligt nedan: 

 

 

 
               0,675 m = 1 våning 

 

                           

 

En liten säkerhetsmarginal har antagits och pontonen har därför ett djup på 2,1 m. 

Fribordshöjden blir densamma då förhållandet mellan tyngden på byggnaden och pontonen är 

densamma.  

 10.4.2. LÄTTBYGGNADSTEKNIK 

Huskonstruktionen har en trästomme som grundkonstruktion. Valet av stommaterial är 

baserat på en jämförelse mellan trästomme och stålstomme (se avsnitt 5.5). 

Trästomme är det mest miljövänliga valet. Det är även den stomme som är lättast att 

modifiera vid eventuell ombyggnation. Trästomme med mellanliggande mineralull är den 

kombination som har högst brandmotstånd och högst bärighet vid brandbelastning. Det är 

även den kombination som har lägst u-värde, vilket också ger ett miljövänligare hus under 

brukningsperioden. Trästomme är tyngre än stålstomme, dock påverkar inte den flytande 

konstruktionen i någon större utsträckning i detta fall. Kvarteret Knopen har en stomme med 

lättbalkar då det är den viktmässigt lättaste konstruktionen i trä. 

TEKNISK BESKRIVNING 

Lösningarna för den ovanpåliggande konstruktionen har valts med hänsyn till vikt, bärighet, 

brand- och ljudtekniska krav. Lösningarna är beprövade och finns på den svenska marknaden 

samt i de referensobjekt som studerats. För skalenliga detaljer se bifogade K-ritningar. 
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Yttervägg 

Ytterväggen är väggtyp Y:311 från Isover. För 

att få brandklass REI60 har en brandskiva 

lagts till innanför den invändiga gipsen.  

 

U-värde  0,15 W/m
2
K 

Brandklass   REI60 

Ljudreduktion: R´w+C50-3150: 53 dB 

 R´w+Ctr,50-3150: 40 dB 

 

 

Lägenhetsavskiljande vägg 

Konstruktionslösningen kommer från Isover 

och är både bärande och 

lägenhetsavskiljande. 

 

Brandklass:   REI60 

Ljudreduktion:  R´w+C50-3150: 54 dB 

L´n,w+C1,50-2500: 50 dB 

 

 

Mellanbjälklag (lägenhetsavskiljande) 

Mellanbjälklaget är av typ M:205 från Isover och 

bärs genom Masonite lättbalkar.  

 

Brandklass:  REI60 

Ljudreduktion:  R´w+C50-3150:54 dB 

L´n,w+C1,50-2500:52 dB 
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Innergolv 

Det invändiga golvet som lagts på pontonens betong är 

uppbyggt enligt samma princip som i projektet Sjögången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak  

U-värde: ca 0,169 W/m2K (viktat värde) 

Taket är belagt med sedum vilket är bra ur brandsynpunkt 

samt att det avhjälper dagvattensystemet.  
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 10.5. FÖRANKRING 

Förankring under vattenytan kommer ske med skruvankare i kombination med Seaflex-vajrar, 

då detta anses vara den mest miljövänliga och hållbara lösningen. Förankring mellan ponton 

och pir samt mellan pir och kaj sker med tryckstag. 

För övergång mellan kaj och pir används landgångar som infästs på kajen och som vilar 

fritt på pontonen. Desamma gäller för övergången mellan pir och husponton, då landgången 

istället fästes i piren och vilar fritt på huspontonen. 

 10.6. INSTALLATIONER OCH TEKNISKA ANSLUTNINGAR 

Alla installationsanslutningar (VA, KV, VV, VVC, fjärrvärme, el, koaxialkabel, bredband) 

sker mot det befintliga marknätet. Då Kvarteret Knopen är tänkt för innerstadsmiljö är det 

troligt att det är god tillgång till anslutningspunkter.  

Ledningarna dras från anslutningspunkten från land till pontonen via undersidan av 

landgången som förbinder den flytande huspontonen med land. Ledningarna dras genom 

cellplastlagret i ett pågjutet golv på pontonen. I de fall då huspontonen ligger i anslutning till 

en pir som också är byggd enligt pontonkonstruktion dras ledningarna ut genom piren och 

ansluts på samma sätt som mellan land och ponton.  

 10.7. LJUDKRAV 

Ljudkraven i Knopen uppfyller en ljudklass B eller högre enligt SIS-standard (SS 

25267:2004) för bostäder och har därmed goda ljudförhållanden.
40

 

 10.8. BRANDSKYDD 

Kvarteret Knopen är utförd i erforderlig brandskyddsklass efter kraven i BBR.
41

 De 

brandtekniska kraven baseras på att byggnaden kategoriseras i verksamhetsklass 3 för 

bostäder och byggnadsklass 1 (Br1) då detta krävs för byggnader i tre eller fler våningar. 

Varje radhuslägenhet är en brandcell och avskiljande konstruktion är utfört enligt gängse 

brandskyddsnormer. 

 10.9. DAGAVVATTNING 

Avledandet av dagvatten sker genom ledning i stuprännor som sedan leds ut i ett rör till 

atrium i mittengången. Här leds röret ned bakom den gröna väggen av växter som beklär 

atriumets väggar.  

Innan vattnet leds ut via en större ledning till recipienten hjälper det till att bevattna den gröna 

väggen.  
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I mittengången finns en smal ränna i mitten som samlar upp den nederbörd som tagit sig 

ner dit. Rännan har ett flertal anslutningspunkter till det vattenavledande röret i 

pågjutningsgolvet. Rännan är täckt av ett galler. På samma sätt förläggs en ränna längs med 

husets ytterkant. 

Utöver detta är taket försett med sedum för att avhjälpa dagvattensystemet.  
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 10.10. PLANER 

Nedan presenteras möblerade planer för Kvarteret Knopen. 

 

PLAN 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 3: 

 

  

Figur 10.10.1 Plan 1 

Figur 10.10.2 Plan 2 

Figur 10.10.3 Plan 3 

Figur 10.10.1 Plan 1 
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 10.11. ILLUSTRATIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10.11.1 Kvarteret Knopen 

Figur 10.11.2 Kvarteret Knopen i Årstadal, vy mot Hornstull 
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Figur 10.11.3 Vy mot Hornstull från kanalen i Kvarteret Knopen 

Figur 10.11.4 Atrium sett från gången underifrån 
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Figur 10.11.5 Vy från takterrass mot Årstabron 

Figur 10.11.6 Vy från vardagsrums/kök mot Tantolunden och Årstabron 
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Figur 10.11.7 Vy från ateljé mot Tantolunden 
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 DI ITALA VERKTY  11

Nedan listas de digitala verktyg som användes under examensarbetets gång: 

 

Sketchup – användes för modellering av enklare volymstudie samt skisser. 

3ds-Max – användes för skapandet av illustrationer. 

Autodesk AutoCAD – användes för att framställa ritningar över situationsplan och 

byggtekniska detaljer. 

Autodesk RevitArchitecture – användes för att skapa en 3D-modell samt ritningar av 

byggnaden. Programmet användes även till skapandet av illustrationer. 

Adobe Photoshop – användes för modifiering av illustrationer skapade i ovanstående 

program. 
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 RESULTAT 12

Resultatet från examensarbetet - förslagshandlingar och illustrationer (se bifogade dokument) 

- har sammanställts och bifogas till denna rapport, Vision Sjöhem – Framtagning av 

förslagshandlingar för ett flytande bostadkoncept, och skall ses som den slutgiltiga produkten. 

 

Det flytande bostadkonceptet Kvarteret Knopen bygger på en flexibel modul som skapar 

möjligheter för att variera utformningen av framtida vattenburna kvarter. Byggnaden tar 

tillvara på de vattennära kvalitéer boendeformen erbjuder vilket är synligt i det estetiska 

uttrycket med stora glaspartier och takterrasser. 

Arbetet påvisar de många byggtekniska möjligheter och den potential som finns för den 

här typen av markanvändning både som ett medel och ett verktyg för att förtäta staden. 
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 DISKUSSION 13

Resultatet av arbetet visar att det finns goda byggtekniska förutsättningar för att skapa 

flytande bostäder och att möjligheterna är många för ett fortsatt utvecklande av 

bostadsformen.  

I Sverige är bostadsformen ännu inte särskilt vanlig då det finns brister i och avsaknad av 

lagar och regler kring denna typ av boende. Efter informationsinsamlingen som gjorts har vi 

dock förstått att detta är något som är på framfart i övriga världen. Länder så som 

Nederländerna, England och USA är några som har befintliga flytande byggnader och 

framstående nationer inom byggvärlden så som Förenade Arabemiraten har planer på att 

uppföra flytande byggnader. Internationellt sett finns det dessutom en press på utvecklingen 

av större flytande byggnadskoncept då nationers överlevnad, så som Maldiverna, kan vara 

beroende av den. Byggtekniken existerar och den utvecklas ständigt. 

Arbetet har i stora drag skett i två faser, en fas var faktainsamling och den andra var 

utformning. Under arbetets gång har vi konstaterat att faktan kring detta fenomen är 

svårtillgänglig och få tryckta källor finns om detta ämne. Fallstudier och intervjuer var därför 

ett bra tillvägagångssätt. Detta var dock en tidskrävande process då en stor del av 

faktainsamlandet var beroende av fackmän i branschen.  

Till en början trodde vi att byggande på vatten är en avancerad och begränsad typ av 

byggnation rent byggtekniskt. Dock visade våra efterforskningar att det finns stora 

möjligheter och få begränsningar. På grund av detta utforskades flera olika alternativ på det 

boendekoncept som skulle utformas. Till en början utgick vi ifrån att vi främst vill förtäta 

staden men sedan kom vi att fokusera på kvalitéerna och begränsningarna som finns med ett 

boende på vatten. Flertalet skisser gjordes därför på flerbostadshus och radhus innan den 

slutgiltiga formen av radhuslägenheter kom till. Skisserna finns bifogade som bilagor till 

rapporten.  

Examensarbetet syftar till att lyfta fram ett alternativ för förtätning av staden. Då 

fenomenet ännu är relativt ovanligt i Sverige ser vi att ett första steg i denna riktning är 

Kvarteret Knopen. Detta kan sedan vidareutvecklas med olika boendeformer och andra 

offentliga byggnader så som skolor, sjukhus. 
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 KÄLLOR 14

 14.1. DIGITALA KÄLLOR 

ArchDaily, http://www.archdaily.com 

Sluseholmen/Arkitema Architects + Sjoerd Soeters, 2013-02-14, 

http://www.archdaily.com/330652/sluseholmen-arkitema-architects-sjoerd-soeters/ 

Hämtat: 2014-04-21 

 

Aquavilla, www.aquavilla .se 

Hela hemsidan inklusive länkar, hämtat 2014-03-26 

 

BoatMoorings, http://boatmoorings.com/index.php 

Helix Anchoring, http://boatmoorings.com/helixanchoring.php 

Hämtat: 2014-05-16 

 

Dac&, www.dac.dk 

Sluseholmen, 2014-01-21, http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-

gallery/cases/sluseholmen/ 

Hämtat: 2014-04-21 

 

Energifakta, http://energifakta.nu 

Sjövärme,http://energifakta.nu/sjovarme/ 

Hämtat: 2014-05-21 

 

FN-förbundet Sverige, www.fn.se 

Maldiverna, http://www.globalis.se/Laender/Maldiverna 

Hämtat: 2014-03-16 

 

Heidelberg Cement, http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/home.htm 

http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/Betong/vad_ar_betong/fordjupad_inf

ormation.htm 

Hämtat: 2014-05-08 

 

Marinetek Sweden, http://www.marineteksweden.net 

Betongponton 95, 

http://www.marineteksweden.net/wpcontent/uploads/2012/04/Betongponton-95-bild1.pdf 

Hämtat: 2014-05-10 

 

Nacka Värmdöposten, www.nvp.se 

Husägarna i Marinstaden kan snart flytta in, 2008-08-05, 

http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/5415/9190/Husagarna-i-Marinstaden-kan-snart-flytta-in/ 

Hämtat: 2014-04-23 

 

http://www.globalis.se/Laender/Maldiverna
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Nacka kommun, http://www.nacka.se/web/Sidor/default.aspx 

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/sickla_karta/marinstaden/Sidor/default.aspx , 

2013-08-26 

Hämtat: 2014-04-22 

 

KarlstadsBostadsAB, KBAB,  

Sjögången – Ett Grönare Boende, 

http://www.kbab.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=13a7bfc8-b76b-4006-

b3aa-db426b20e73d&FileName=GrönaBostäder+broschyr.pdf + intevju och youtubeklipp 

Hämtat: 2014-04-22 

KBAB:s youtubekanal, http://www.youtube.com/channel/UCBru_ml78BVy1iQGT7ZU2QQ 

Flytande hus, https://www.youtube.com/watch?v=k4l6SGR4yLg, 2013-09-10 

Hämtat: 2014-05-08 

Ponton och anslutningar: https://www.youtube.com/watch?v=aU9u8n2JfLE, 2013-09-10 

Hämtat: 2014-05-08  

 

Motion: ”Bå på båt”, Tomas Rudin, 2013-02-18 

http://www.insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1716050 

Hämtat: 2014-03-15 

 

Pampas Marina, www.pampas.se 

Om Pampas Marina, http://www.pampas.se/Om-Pampas-Marina.html 

Hämtat: 2014-04-04 

 

Seaflex, http://www.seaflex.net 

Seaflex the Environmental Mooring Solution, 

http://www.seaflex.net/images/stories/pdf/brochures/seaflex_leaflet_eng.pdf 

Seaflex the Environmental Mooring Solution, 

http://www.seaflex.net/images/stories/pdf/brochures/seaflex_brochure_eng.pdf 

Hämtat: 2014-05-10 

 

SF PONTONA, http://sfpontona.se 

Förankrig, http://sfpontona.se/produkter-2/forankring/ 

Hämtat: 2014-05-16 

 

Stockholms Handelskammare, http://www.chamber.se 

Var fjärde svensk snart stockholmare, http://www.chamber.se/pressmeddelanden/varfjarde-

svensk-snart-stockholmare-2.htm  

Hämtat: 2014-03-15 
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Sveriges Radio, www.sverigesradio.se 

Frihamnen kan få flytande hus, artikel ,ljudklipp, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4189359 

Hämtat: 2014-05-23 

 

Stålbyggnadsinstitutet SBI, www.sbi.nu 

Brandskyddsdokumentering, 

http://www.sbi.nu/uploaded/dokument/files/Brandskyddsdimensionering%20av%20stalkonstr

uktioner.pdf 

Hämtat: 2014-05-21 

 

Svenskt Trä, www.svenskttra.se 

Använd trä, det är bra för miljön! http://www.svenskttra.se/miljo_14 

Hämtat: 2014-05-21 

 

Sjöfartsverket, http://www.sjofartsverket.se/sv/ 

Södertälje kanal – Mälarbron, Slussbron och Slussen, 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Sodertalje-

kanal---Malarbron-Slussbron-och-Slussen/ 

Hämtat: 2014-04-11 

 

Sjöfartsverket, Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 1993:28, Bilaga 1. 

 

Trafikverket, http://www.trafikverket.se 

Transport av odelbar last utan dispens, http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-

transportera/Trafikera-vag/Transportdispens/Transport-av-odelbar-last-utan-dispens/,  

Hämtat: 2014-05-07 

 

Vi värmer Sverige AB, http://www.vivarmer.se 

Sjövärme, http://www.vivarmer.se/arbetsomraden/ 

Hämtat: 2014-05-21 

 

West8 

http://www.west8.com/projects/master_plans/borneo_sporenburg/ 

Hämtat: 2014-04-21 
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 14.3. MUNTLIGA KÄLLOR 

Bergström, R (den 4:e april 2014), Grundare Aquavilla, (Heimbürger, A & Liljeroth, P, 

intervjuare) 

 

Persson, G (15:e april 2014), ansvarig projekt ”Sjögången” på KBAB, (Liljeroth, P, 

intervjuare) 

 

Wivemar, L (9:e april 2014), konstruktör Marinetek, (Heimbürger, A & Liljeroth, P, 

intervjuare) 

 

Östling, J (den 24:e april 2014), konstruktör Marinetek, (Heimbürger, A & Liljeroth, P, 

intervjuare) 
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Björk, L-E, Brolin, H, Pilström, H, Alphone, R, Bokförlaget Natur och Kultur, Formler och 

tabeller från Natur och Kultur, Hans, Stockholm 1998 (2010) 

 

Bosch, U, J&W ,Trafik-Plan-Landskap, Miljökonsekvensbeskrivning för Detaljplan Kv 
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Boverket, Boverkets Byggregler; BFS 2011:26, BBR 19 Kapitel 5 

 

Burström, P-G, Studentlitteratur, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och 

egenskaper, Andra upplagan, (2001, 2007), Studentlitteratur AB, Lund 

 

Marinstaden AB, Tyréns AB, Nacka Marinstad - Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 

ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (2004) 

 

Olthuis, K, Keuning D, Float! : building on water to combat urban congestion and climate 

change, Amsterdam, Frame (2010) 

 

Warfinge, C, Dahlblom, M, Projektering av VVS-installationer, upplaga 1:7, 2013, ISBN 

978-91-4405561-9 

 

Sandin, K, Studentlitteratur, Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur AB (2011) 
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 14.5. BILDER & FIGURER 

Där källor ej angivits är bilder och figurer framtagna av Pauline Liljeroth och Anna 

Heimbürger. 

5.3.1.2  Helix Mooring System, se källor. 

5.3.2.1  SF PONTONA , se källor. 

5.3.2.2  SF PONTONA , se källor. 

5.3.3.1-5.3.3.3  KarlstadsBostad AB, KBAB, se källor. 

6.1.1  Aquavilla, se källor. 

6.1.2.1  Aquavilla, se källor. 

6.2.1  Marinetek Sweden, se källor. 

 

 14.6. ORDLISTA 

Elasticitetsmodul, e-modul, en konstant som karakteriserar styvheten hos ett elastiskt 

material
42

 

Fri höjd – fri höjd mellan bro och vattenyta utan säkerhetsmarginal
43

 

Fribordshöjd – höjdskillnaden mellan vattenytan och däck/pontongolvet 

Krypfenomen = krypning, med tiden fortgående, långsam deformation hos vissa material 

under mekanisk belastning. Fenomenet är starkt temperaturberoende
44

 

Längd över allt - båtens eller fartygets totala längd mätt horisontellt mellan förens och 

akterns yttersta punkter
45

 

Muddring – schaktning under vattenytan i sjö, vattendrag eller hav 

Nollalternativ - redovisar den troliga utvecklingen för området om planerad åt- gärd, det vill 

säga utökningen av antalet bostäder för permanentboende, inte genomförs. 

Operativ temperatur - Beskriver inverkan av lufttemperatur och värmestrålning mellan 

människa och omgivande ytor. Beräknas som medelvärdet av luftens och omgivande ytors 

temperatur
46

 

Segelfri höjd – Höjd mellan bro och vattenyta med säkerhetsmarginal på 0,5 m för 

sjöhävning
47

 

Vattencementtal (vct) - Beräknas som kvoten av mängden vatten i kg och mängden cement i 

kg. Ett lågt vct ger en betong med högre hållfasthet  
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 BILA OR 15

 

Nummer:   Innehåll: 

1-36   Ritningar Vision Sjöhem 

37-45   Skisser och illustrationer över två tidigare förslag 
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  OTNOTER 16

                                                 
1
 Stockholms handelskammare: http://www.chamber.se/pressmeddelanden/var-fjarde-svensk-snart-

stockholmare-2.htm 
2
 Muntlig källa: Richard Bergström (Aquavilla) 

3
 Motion ”Bo på båt”, Tomas Rudin, (2013), 

http://www.insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1716050 
4
 Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4189359 

5
 Olthuis, K, Keuning, D, FLOAT!: building on water to combat urban congestion and climate change, 

Amsterdam, Frame (2010)  
6
 FN-förbundet: http://www.globalis.se/Laender/Maldiverna 

7
 FLOAT! 

8
 Marinetek Sweden, viktat värde utifrån tabell: 

 http://www.marineteksweden.net/wp-content/uploads/2012/04/Betongponton-95-bild1.pdf 
9
 Trafikverket: http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-

vag/Transportdispens/Transport-av-odelbar-last-utan-dispens/ 
10

 Muntlig källa: Jonas Östling (Marinetek Sweden) 
11

 IVT: http://www.ivt.se/pages/static.asp?lngID=96&lngLangID=1 
12

 Muntlig källa: Richard Bergström (Aquavilla) 
13

Burström, P-G, Studentlitteratur, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 

Andra upplagan, (2001, 2007), Studentlitteratur AB, Lund, s. 371 
14

 Björk, L-E, Bokförlaget Natur och Kultur, Formler och tabeller från Natur och Kultur, Hans, 

Stockholm 1998 (2010), s.68 
15

 Burström, P-G, Studentlitteratur, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 

Andra upplagan, (2001, 2007), Studentlitteratur AB, Lund, s. 371 
16

 Al-Emrani, M, Engström, B, Johansson, M, Johansson, P, Bärande konstruktioner Del 1, Chalmers 

tekniska högskola (2001), s.S9.   
17

 Sandin, K, Studentlitteratur, Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur AB (2011), 

s. 19 
18

 Stålbyggnadsinstitutet: 

http://www.sbi.nu/uploaded/dokument/files/Brandskyddsdimensionering%20av%20stalkonstruktioner

.pdf 
19

Al-Emrani, M, Engström, B, Johansson, M, Johansson, P, Bärande konstruktioner Del 1, Chalmers 

tekniska högskola (2001), s.S29.   
20

 Al-Emrani, M, Engström, B, Johansson, M, Johansson, P, Bärande konstruktioner Del 1, Chalmers 

tekniska högskola (2001), s.T1.   
21

 Svenskt Trä: http://www.svenskttra.se/miljo_14 
22

 Aquavilla: http://www.aquavilla.se/vara-hus/ 
23

 Muntlig källa: Richard Bergström (Aquavilla) 
24

 Ritning tillhandahållen av Aquavilla: Ritning 1321-31 (2) måttritning plan 
25

 Muntlig källa: Richard Bergström (Aquavilla) 
26

 Aquavilla Folder Produktion 
27

 Aquavilla Folder Produktion 
28

 Muntlig källa: Richard Bergström (Aquavilla) 
29

 Aquavilla: http://www.aquavilla.se/om-aquavilla/patent/ 
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30

 KarlstadsBostads AB, KBAB: 

http://www.kbab.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=13a7bfc8-b76b-4006-b3aa-

db426b20e73d&FileName=GrönaBostäder+broschyr.pdf  
31

KBAB: https://www.youtube.com/watch?v=aU9u8n2JfLE 
32

 Muntlig källa: Jonas Östling (Marinetek Sweden) 
33

 Marinetek Sweden:  

http://www.marineteksweden.net/wp-content/uploads/2012/04/Vågbrytar...pdf 
34

 Nacka Marinstad - Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet s. 9, Marinstaden AB och Tyréns AB, September 2004 
35

 Miljökonsekvensbeskrivning för Detaljplan Kv Marinan s.6, J&W 2001-09-17 
36

 Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 1993:28, Bilaga 1, s. 3 
37

Sjöfartsverket: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--

kanaler/Sodertalje-kanal---Malarbron-Slussbron-och-Slussen/ 
38

 FLOAT! 
39

 Muntlig källa: Lars Wivemar 
40

Boverket: 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Bullerskydd_i_bostader_och_lokaler.

pdf 
41

 Boverkets Byggregler; BFS 2011:26, BBR 19 Kapitel 5: 5:22; 5:213 

http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-

byggregler-bbr/bbr-19/bfs-2011-26-5.pdf 
42

 Nationalencyklopedin: www.ne.se 
43

Sjöfartsverket: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-

Stockholm/Riktvarden--restriktioner/Broar--slussar/Segelfri-hojd/ 
44

 Nationalencyklopedin: www.ne.se 
45

 http://www.qualitymaritime.info/Press/Guide_Tonnage_Simplified_0.pdf 
46

 Warfinge, C, Dahlblom, M, Projektering av VVS-installationer, upplaga 1:7, 2013, ISBN 978-91-

4405561-9 
47

Sjöfartsverket: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-

Stockholm/Riktvarden--restriktioner/Broar--slussar/Segelfri-hojd/ 


